Dagsorden 17.9.2019 - Fjeldsted Skovkro.
Deltagere: Per Reithmeier (PR), Jørgen Falk (JF), Susanne Tillge (ST), Morten Lundby-Mikkelsen (MLM),
Randi Pedersen (RP).

1. Valg af mødeleder. MLM blev valgt.
2. Valg af referent. RP blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt uden bemærkninger.
5. Post til Flatcoated.
a. Jægerne ønsker racebeskrivelse til bladet. RP Tovholder
b. Dommer indstilling ”Jette Vind Ramvad. PR sender en tilbagemelding.
c. DKK hundeleksikon RP Tovholder.
6. Orientering om racens økonomi. (Morten)
Økonomien er god og budgettet er på plads. Tilskuddet fra DRK er modtaget.
7. Sager til debat.
a. Dommer indstilling Jette Vind Ramvad. Se 5.a
b. NM-Hundevirus, hvad gør vi.
På baggrund af forløbet med den ukendte hundesygdom i Norge, har Raceledelsen har besluttet af aflyse
dansk deltagelse ved dette års NM. PR giver besked til deltagerne.
c. Dommer Vinder A 12.12.2019.
JF inviterer dommere.
d. WT-foråret hvor. RP tovholder.
e. Hvordan rekvirerer vi ny raceledelsesmedlemmer? Raceledelsen har opfordret alle medlemmer, som er
interesserede i at tage del i arbejdet i raceledelsen, til at stille op til årets valg.
f. Hvad skal til for at animere vores medlemmer, at bruge der hund aktivt i vores prøvesystem?
JF laver et indslag på årsmødet.

8. Sager til beslutning.
a. Åben A Maltrup (Randi) RP kontakter skytten angående eventuel prøve d. 10.11.2019.
b. Bånd til racens udstilling (Susanne Tillge).
Der er uklart hvorvidt racen skal beholde båndene som præmie på udstilling. Punktet skal medtages på
årsmødet, for at spørge deltagerne om der er interesse for at beholde båndene.
c. Dialogmøde DKK.
JF deltager på dialog mødet med DKK.
d. A/C-prøve Rødding
9 tilmeldinger til prøven i Rødding. Der er styr på organiseringen af prøven, mht dommere og hjælpere og
prøveleder. PR sender lidt information til deltagerne på forhånd.
e. A-prøve Tjele.
PR er tovholder og arbejder sammen med deltagere fra Norden. Prøven afholdes d. 7.12.
f. Dommere til prøver næste år:
Der er inviteret dommere, og der arbejdes på at få de sidste dommere på plads.
9. Orientering fra/til DRK.
a. Administrativ arbejder Lene (DRK) opsagt.
b. Dialogmøde DRK. Møde med DRKs bestyrelse og racerne i november.
c. Tilskud DRK. Se punkt 6.
10. Stof til Retrieveren og hjemmesiden.
a. Hvad skal vi huske i oktober. Beretning/resultater fra WT. Ny konstituering.
11. Evaluering af mødet.
13. Ny konstituering. PR trækker sig som formand. Ny konstituering Formand: Jørgen Falk, Næstformand:
Susanne Tillge, Kasserer: Morten Lundby-Mikkelsen, Sekretær: Randi Pedersen, Menigt medlem: Per
Reithmeier. MLM melder ny konstituering ud.
12. Eventuelt.
PR overdrager sager til ny formand.
Invitation af instruktører til formøde til årsmødet.
13. Foreløbige dagsordenspunkter til næste gang.
14. Dato og sted for næste møde.

