Referat – Raceledelsen for Flatcoated Retriever
LEDELSESMØDE – Telefonmøde
Dato:
Kl.:
Sted:
Til stede:

12. august 2013
20.30-21.30
Mødetelefon
Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Jesper Hvidt Mortensen,
Susanne Tillge, Dot Preil, Bjarke Mortensen, Annette Jakobsen

Referat
A. Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt med tilføjelse af følgende punkter



Økonomi
Årsmøde

B. Racearrangement - efterår
Er alt på plads?
Beslutning:
Udstilling – lørdag
Alt er på plads til udstillingen lørdag.
Markprøve – søndag
Pga. de store deltagerantal har det give lidt udfordringer bl.a omkring ekstra
dommer samt ekstra areal.
Alle klasser har mødetid kl. 08.30 for at prøven kan blive afviklet inden for
acceptabel tid.
Der kan købes frokost både lørdag og søndag, som vil være grill pølser og burger.
Fællesspisning er gratis, men der skal betales for drikkevarer.
C. WT den 15. september 2013
Er alt på plads?
Beslutning:
WT afholdes ved Haraldsted – Vangeskov.
Kresten finder dommer til den uoff. WT.
Palle Ingemann er prøveleder på WT´en.

Referat – Raceledelsen for Flatcoated Retriever
D. Åben A – Holsted og Præstø
Beslutning:
Holsted – Golden arrangement (12 hunde)
Præstø – den 7. el. 8. december (6 hunde)
Christian kontakter Randi om prøveleder og finder dommer evt. Lars Mertz.
E. Møde med DRK´s bestyrelse
Der er indkaldt til møde mellem racerne og DRK´s bestyrelse den 18. september
2013. Der kan kun deltage 1 repræsentant fra raceledelsen.
Beslutning:
Christian deltager i mødet den 18. september 2013.
Dagsorden rundsendes når Christian modtager den.
F. Eventuelt
Beslutning:
Racedysten blev ikke gennemført på Sjælland, da der ikke var deltagere.
G. Økonomi
Beslutning:
Annette orienterede om økonomien pt., der udviser et underskud på kr. 5.204,60,
men ved årsafslutningen forventes et mindre overskud.
Afregning for arrangementer mm. skal indsendes til Annette senest den 1. oktober
2013, så der på mødet i oktober kan drøftes et udkast til regnskab og budget 2014.
H. Årsmøde
Beslutning:
Årsmøde afholdes den 2. februar 2014, kl. 13.30 på Fjelsted Skov Kro og skal
annonceres i Retrieverens September nr.
Endvidere skal der offentliggøres navnene på de afgående medlemmer samt
oplysning om de pågældende er villig til genvalg.
Afgående medlemmer er
 Christian Brix Søndergaard
 Annette Jakobsen
og de er villig til genvalg.

