Telefonmøde 14.03.2016
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Annette Jakobsen (AJ), Kresten Henriksen (KH),
Susanne Tillge (ST), Dot Preil (DP), Lisa Nørgaard Poulsen (LNP)
Fraværende: Randi Pedersen (RP)

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt til drøftelse på telefonmødet var møde mellem DRK´s bestyrelse og racerne den 16.
marts 2016.
Dagsorden til ovenstående møde har følgende punkter:


Den kommende proces vedr. reduktion af vildforbruget i DRK
o Hvem skal være tovholder i den kommende proces?
o Racernes involvering i processen
o DU´s involvering i processen
o Opstilling af tidslinje for processen og forventet afslutning
Beslutning:
Raceledelsen vil på mødet fremkomme med følgende input til processen
o MU er tovholder i den kommende proces
o Racerne skal deltage i hele procesarbejdet
o DU skal ikke involveres
o Forventet afslutning 1. juli 2016 med evaluering 1. juli 2017.



Bestyrelsen vil gerne diskutere racernes aktivitetsniveau
På det sidste møde med racerne diskuterede vi igen racernes aktivitetsniveau. Desværre
ser det ud til, at en enkelt race eller to ikke helt er på linje med det aftalte.
MU og DU foreslår, at der fremadrettet fastlægges faste datoer i foråret og efteråret, hvor
alle racer afholder deres raceprøver.
Det har tidligere været praktiseret og det er MU og DU´s fornemmelse, at det vil lette
dommerpåsætningerne.
Beslutning:
Raceledelsen ønsker ikke fastlåste perioder eller begrænsninger for afholdelse af
raceprøver.

2. RKU Kalenderen 2017
Raceledelsen har d.d. modtaget mail fra RKU, hvor bestyrelsen og regionerne har besluttet,
følgende for 2017 og fremadrettet:



Vi besluttede at alle officielle prøver skal ligge fast senest den 1. juli hvor kalenderen for
disse prøver sendes til bestyrelsen, udvalg og racer.
HS laver oplæg til RKU kalender 2017 (officielle prøver) ud fra 2016 kalenderen og
rundsender til regioner og racer efter diskussion med MHJ. Regioner og racer opfordres
til at opdatere kalenderen med deres prøver til næste år og sende den retur til HS, så








kalenderen kan samles deadline for tilsending til HS senest 1/5. Racerne opfordres
til at bruge race-weekenderne, som er reserveret deres prøver.
Maj mødet, som afholdes torsdag den 12/5, her diskuteres oplægget og om muligt
gøres kalenderen for officielle prøver færdig på mødet. Racer, udvalg inviteres. Når alle
er enige om at kalenderen er endelig, låses datoerne og kalenderen sendes til
bestyrelsen, udvalg og racer.
Den tidlige kalender for officielle prøver vil forbedre muligheden for DU til at inviterer
dommere udefra og optimere dommerpåsætningen.
NB! Der må max.være 3 prøver samme weekend, mindre bør tilstræbes.
NB! Vi bør også henstille til at DRK’s udvalg og til racerne at de bruger kalenderen, til
at lægge arrangementer på ledige datoer i kalenderen.
NB! Raceprøver bør have fortrin i 2017 anden weekend i april og sidste weekend i
august.

Beslutning:
Raceledelsen drøfter ovenstående beslutning omkring RKU kalenderen 2017 på næste
raceledelsesmøde i maj.
3. Eventuelt
Annette og Christian deltager i mødet mellem bestyrelsen og racerne.
Lisa gav en kort orientering om den afholdte WT og uoff. WT den 13.3.16.
Susanne oplyst, at der er bestilt rosetter til racearrangementet den 10. april 2016.

