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

18. marts 2013
20.00-21.15
Mødetelefon
Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Jesper Hvidt Mortensen,
Susanne Tillge, Dot Preil, Bjarke Mortensen, Annette Jakobsen

Referat
A. Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
A1. Møde med DRK´s bestyrelse
Beslutning:
Christian, Kresten og Annette deltager i møde med bestyrelsen onsdag den 20.
marts 2013.
Christian gennemgik punkterne i den fremsendte dagsorden. Der vil blive orienteret
fra mødet på næste møde den 28. maj (facetoface).
B. Økonomi
Beslutning:
Annette gennemgik den fremsendte budgetopfølgning pr. 15. marts 2013. Der er
modtaget deltagergebyr på WT den 17. marts og racearrangementet den 6.-7. april.
C. Evaluering af WT
Beslutning:
WT blev evalueret.
Dobbetlposterne og posten med det frie søg, havde ikke været optimalt.
Der var enighed om, at de fremtidige WT´er skal indeholde 5-6 enkelt poster og
dermed benytte de 3 dommere optimalt.
Malene Birkebæk, Golden Retriever har tilbudt at være prøveleder på et senere
tidspunkt, hvor vi ønsker at afholde en WT i Jylland.
D. Racearrangement den 6.-7. april 2013
Beslutning:
Markprøven den 6. april 2013 blev drøftet, da frosten har gjort, at der ikke er åben
vand i søerne. Annette kontakter prøveleder omkring muligheden for
apporteringsvand – evt. en å.
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Weekenden er planlagt og på plads.
E. Udvalg under Raceleldelsen
Forslag fra Jesper.
Beslutning:
Jespers forslag om et udvalg under raceledelsen vedr. et koordineringsudvalg for
aktiviteter. Et udvalg, der kan samle koordineringen af de aktiviteter, som
racelledelsen ønsker at afholde.
Jesper udarbejder skriftlig forslag til drøftelse på næste møde den 28. maj 2013.
F. Afregning af terrænværter
Beslutning:
Jesper ønskede en drøftelse af afregning af terrænværter, så der kan blive en
ensartethed/et fælles niveau.
Punktet drøftes på næste møde den 28. maj 2013.
G. Retrieveren samt hjemmesiden
Beslutning:
Indlæg til Retrieveren samt hjemmesiden blev drøftet.
Resultaterne fra WT skal sendes til prøvelederen og skal offentliggøres på
hjemmesiden.
Retrieveren skal indeholde et skriv fra WT-dagen.
Bjarke har lavet en ny mail, som kun skal bruges til Retrieveren.
H. Eventuelt
Beslutning:
Annette oplyste, at tripplearrangementet den 15. juni er flyttet til den 8. juni. Der
udarbejdes et program for dagen, som bliver annonceret på hjemmesiden.
Bjarke foreslog, at raceledelsen ansøger fonde og puljer til afholdelse af aktiviteter.
Bjarke arbejder videre med dette og det videredrøftes på mødet den 28. maj 2013.

