Raceledelsesmøde den 18/8 2014
Deltagere: Chr. Brix Søndergaard CBS
Annette Jakobsen AJ
Kresten Henriksen KH Ref
Jesper Hvidt Mortensen JHM
Susanne Tillge ST
Dot Preil DP
A: Dagsorden godkendt
B: Referater underskrevet
C: AJ regnskabet ser i øjeblikket fint ud i øjeblikket et overskud i 2014 på ca. 17.000. AJ omdelte
retningslinjer for raceledelsen.

D: Efterårsarr. CBS oplyste Birgit Jordt Adsersen henter udstillingsdommer, Birte Bjørn er
udstillingsleder, Annette Larsen spørges om hun vil dømme brugsprøve lørdag, ST tager sig af
ringtræning kl 10.30, baby tilmelding 10-11, ST rekvirerer blanke kritiksedler, KH kommer med
skrivemaskine, AL kommer med vandrepræmier, CBS har sendt udstillings reglement på engelsk til
dommer, fællesspisning lørdag koster 75,00 tilmelding til KH
Markprøve lørdag KH- Jane Dam er prøveleder, dommere er Bent Müller i begynderklasse, Carsten
Andersen og CBS i åbenklasse og Jan Hansen i vinderklasse, kval. Prøve dømmes at ST og CBS,
evt. KH, KH bestiller toiletvogn. Prøvestart kl.9.00, kval. Prøve mødetid kl 11.00, Steffen Kofoed
er brugsprøvedommer fra 9-12. KH spørger Gemina om sponsorat

E: Åben A Holsted CBS - Flemming Roed dommer og Per Henriksen er prøveleder, der erplads til
6 hunde dato er den 20/9 og ikke i 8. CBS sørger for gaver og præmier.

F: WT 13/9 CBS finder dommere oplyse på hjemmeside, Birger Knudsen er prøveleder, CBS
sørger for præmier og gaver, det besluttes at alder på veteraner på WT er 10 år.

G: Der arrangeres træning i Nordsjælland
H: Emner til møde med bestyrelsen, vi har ingen p.t.
I: NM i Sverige CBS får point fra mulige deltagere den 5/9. Det besluttedes at hundene til NM skal
være kvalificeret til den type prøve det pågældende land der afholder NM.

J: JHM hjemmesiden er godt besøgt, er god som oplysningsside
K: Retriveren – indkaldelse af kandidater til raceledelse samt forslag der ønsket behandlet på
årsmødet den ½

L: CBS årsmødet afholdes den ½ 2015 på Fjeldsted Skovkro, hvis man er 4 i en bil fra Sjælland
betaler raceledelsen bro billetten, CBS finder dirigent KK blev foreslået

M: Vinder A Fauerskov dato? Mickey skaffer muligvis vinder A på Lolland., åben A Holsted, KH
åben A på Torbenfeldt sidst i december

N: Forårsarr. Bliver på Fyn, der afholdes WTer - efterårsarr. Er øst for Storebælt AJ har tanker om
uofficielt WT og skue på Fyn alle synes det var en god ide

O: ST ønsker at vi svarer på mail og sms inden 14, referater skal på hjemmeside

