Referat – Raceledelsen for Flatcoated Retriever
LEDELSESMØDE – Face to Face
Dato:
Kl.:
Sted:
Afbud:

27. maj 2013
15.00-20.30
Fjeldsted Skov Kro, Ejby
Dot Preil, Bjarke Mortensen

Referat
A. Underskrivelse af referater
Beslutning:
Følgende referater blev underskrevet:
Den 11. februar 2013 og den 18. marts 2013
B. Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter
 N1
Nordisk mesterskab
 N2
Aktivitetsudvalg
 N3
RKU møde
 N4
Racedyst
C. Økonomi
 Budgetopfølgning
 Svar fra DRK
 Befordringsgodtgørelse ved arrangementer
Beslutning:
Budgetopfølgning
Annette fremlagde budgetopfølgning pr. 25.5.2013, der pt. udviser et overskud på
kr. 13.491,76.
Udgifter til markprøver blev drøftet, da de pt. udviser 4000 kr. under det
budgetterede. Det skyldes bl.a. en ekstra markprøve i foråret samt indkøb af
gavekort fra Dummyshoppen til brug som præmier. Udgiften til gavekort flyttes til
udstilling.
Svar fra DRK
Raceledelsen har modtaget svar fra DRK´s bestyrelse på vores henvendelse om
nedsættelse af tilskud.
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Svaret fra DRK gav ikke yderligere opklaring af årsagen til ændringen af racernes
tilskud, ud over det allerede oplyste fra DRK om, at de har skønnet, at det er
forsvarligt at reducere i racernes tilskud, pga. regnskaber for 2011.
Raceledelsen besluttede på baggrund af svaret, at man vil søge DRK om tilskud til
afholdelse af større arrangementer.
Indtjening vil derfor fremadrettet også ske via afholdelse af træningshold.
Svaret fra DRK er lagt på hjemmesiden.
Befordringsgodtgørelse ved arrangementer
Udbetaling af befordringsgodtgørelse ved raceledelsens deltagelse i arrangementer
blev drøftet.
Annette udarbejder retningslinier for udbetaling af befordringsgodtgørelse ved
arrangementer. Retningslinierne sendes til raceledelsen til godkendelse på næste
møde.
Retningslinierne skal fremover opbevares hos kasseren, så ny medlemmer af
Raceledelsen kender disse.
D. Hjemmesiden
 Planlagte kuld/hvalpeliste
 Resultater fra prøver mm.
Beslutning:
Planlagte kuld/hvalpeliste
Annette har modtaget en henvendelse fra Mickey Kofoed-Jensen, der har forespurgt
om der via stamoplysningerne for kuldet kan ske et link til de diagnoser, som
fremgår, da han ikke finder det retvisende, når et kuld ikke opfylder de etiske
anbefalinger.
Raceledelsen drøftede henvendelsen og der var enighed om, at listerne for planlagte
kuld og hvalpe er en annonceservice for og til medlemmerne. Det er derfor op til
den enkelte hvalpekøber, at kontakte opdrætteren for at få yderligere oplysninger
om diagnoserne.
Fra hjemmesiden vil der ikke blive foretaget link til de enkelte diagnoser.
Fremadrettet tjekkes alle indsendte oplysninger med DKK. Christian foretager
denne opgave. Dette oplyses på hjemmesiden.
Resultater fra prøver mm.
Resultater fra raceledelsens officielle prøver vil fremover først være tilgængelig på
hjemmesiden, når de offentliggøres på DRK´s hjemmeside. Det skulle gerne
afhjælpe evt. fejl og mangler i de oplyste resultater.
Resultater fra de uoff. prøver vil blive lagt på hjemmesiden umiddelbart efter
afholdelse af arrangementet.
Billeder fra afholdte arrangementer vil fremover kun være stemningsbilleder.
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E. Evaluering af forårets racearrangement
 WT
 Udstilling
 B-prøve
Beslutning:
De afholdte arrangementer i foråret blev evalueret.
På baggrund af de tilbagemeldinger raceledelsen har modtaget fra deltagerne, har
der været tilfredshed med arrangementerne.
B-prøven på Faurskov var et ekstra arrangement, som blev afholdt pga. frost ved
racearrangementet. Raceledelsen har efter afholdelse af arrangementet på
Faurskov, fået tilsagn fra Faurskov om, at vi godt må afholde lignende
arrangementer på arealet ultimo april.
F. Tripplearrangement den 8. juni
Beslutning:
Ved tilmeldingsfristens udløb var der tilmeldt 14 til WT, 8 til Skue og 8 til
apporteringsprøven.
Arrangementet vil i år blive gennemført og arrangementet evalueres på næste møde.
G. Curlyarrangementet, hvad gør vi fremadrettet?
Beslutning:
Curly har via deres hjemmeside oplyst, at der afholdes et arrangement i samarbejde
Chess og Flat, men Flat har ikke været med i et samarbejde omkring dette
arrangement.
Christian kontakter Curly for at oplyse, at vi fremadrettet gerne vil spørges, om vi
ønsker at indgå i et samarbejde om et arrangement.
Raceledelsen drøftede samarbejdet med de andre racer. Der var enighed om, at der
tages kontakt til Golden for afholdelse af et møde vedr. indgåelse af samarbejde om
forskellige arrangementer.
H. Sommertræf
Beslutning:
Kresten er tovholder for sommertræffet, der afholdes i Stenlille den 20.-21. juli
2013.
Instruktørerne på sommertræffet vil blive Palle Ingemann, Johnny Axelgaard og
Maria Nielsen.
Deltagerbetaling vil blive kr. 350,00 for forplejning og instruktion.
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Kresten udarbejder budget for sommertræffet til Annette.
I. Efterårsarrangement
 B-prøve
 Udstilling
Beslutning:
Racearrangementet afholdes ved Stenlille Jagtforening den 24.-25. august 2013.
B-prøve
Der afholdes B-prøve om søndagen, hvor dommerne vil være Leif Brøndum-Holm,
Jens Lund og Jens Hansen.
Der afholdes kvalifikationsprøve om søndagen, men kun for deltagelse af
Flatcoated.
Eksteriørdel:
Praktiskdel:

Susanne Tillge
Jan Hansen

Udstilling
Udstilling afholdes om lørdagen, hvor dommer vil være Jenny Morgan.
J. Efterårets WT
Beslutning:
Efterårets WT afholdes den 15. september 2013 på Sjælland ved Haraldsted, Vange
Skov. Dommere er Anne Lise Johansen, Walter Mygil og Vakant
K. Evaluering af vores træninger og hvad vil vi i efteråret
Beslutning:
De afholdte træningshold blev evalueret. Der har været et gennemnit på 7 hunde på
de 4 træningshold, der har været afholdt i Sønderjylland, Nordjylland, Fyn og
Vestsjælland.
Raceledelsen ønsker opstart af nye træningshold til august, hvor de vil blive afholdt
flere steder i Danmark og foregå over 6 gange.
Steder for afholdelse og dato skal sendes ind til Annette senest den 1. juli 2013.
L. Arrangementer 2014



Datoer
Dommere mm.

Beslutning:
Plan for arrangementer i 2014 blev drøftet.
Det blev besluttet, at der afholdes
2 off. WT
2 racearrangementer
Vinder A.
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Herudover vil der arbejdes på et samarbejde med Golden om afholdes af WT og
tripplearrangement.
Racearrangement forår afholdes på Fyn den 20.-21. april 2014.
B-prøve afholdes lørdag (forslag: Faurskov)
Udstilling afholdes søndag (forslag: Tarup-Davinde)
Tovholder: Annette
M. Dato for årsmødet
Beslutning:
Data for årsmødet blev fastsat til søndag den 2. februar 2013.
På valg til raceledelsen er Christian Brix Søndergaard og Annette Jakobsen.
N. A-prøver
 Vi har en åben A i Præstø





N1Nordisk mesterskab
N2Aktivitetsudvalg
N3RKU møde
N4Racedyst

Beslutning:
Der afholdes følgende A-prøver
Åben- A ved Præstø
Vinder-A på Faurskov
og der arbejdes på en Åben- A ved Kalundborg, men dette er pt. ikke på plads.
Datoerne vil blive oplyst på hjemmesiden.
N1Nordisk mesterskab
Raceledelsen besluttede, at betale deltagergebyret for deltagelse i Nordisk
Mesterskab.
Deltagerne skal selv finansiere udgift til transport og kost/logi.
For deltagelse er kriteriet i 2013, at man er kvalificeret til Vinder A. Tilmelding skal
ske til Christian senest den 15. juni 2013.
Der udarbejdes kriterier for deltagelse i 2014 og fremadrettet. Når kriterierne er
godkendt i raceledelsen, vil de blive offentliggjort på hjemmesiden.
N2Aktivitetsudvalg
Jesper fremlagde ide om nedsættelse af et aktivitetsudvalg, som skal have en
koordinerende rolle i forbindelse med Raceledelsens arrangementer.
Ideen med et aktivitetsudvalg blev drøftet.
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Raceledelsen var enig om, at der skal ske en afhjælpning ved afholdelse af
arrangementerne, og der vil derfor blive arbejdet på at få udpeget et antal
ressourcepersoner forskellige steder i Danmark, som kan og vil være behjælpelig
med afholdes af de planlagte arrangementer i de forskellige områder.
Jesper udarbejder udkast til kriterier for ressourcepersonernes arbejde. Jesper
sender udkastet til raceledelsen.
N3RKU møde
Jesper orienterede fra RKU-møde, hvor bl.a. hvalpepakke og raceledelsens
træningshold var blevet drøftet.
Omkring hvalpepakken vil Jesper kontakte Louise, da Flat ikke har modtaget den
tekst, som skal indgå i det skriftlige materiale, til korrekturlæsning inden trykning.
RKU var utilfredshed med, at der fra raceledelsens side var blevet afholdt
træningshold uden koordinering med RKU.
Det fremgår af samarbejdsaftalen med DRK, at træningshold skal koordineres med
den enkelte Region.
Når træningsholdene for efteråret er planlagt, vil datoer og sted blive meddelt RKU.
Christian sørger for denne koordinering.
N4Racedyst
Tovholder for racedysten på Sjælland er Kresten Henriksen og i Jylland Anette
Larsen.
Christian kontakter Anette for at høre, om hun ønsker at være tovholder for
racedysten i Jylland.
Der afholdes racedyst den 28. juli 2013.
Tilmelding til racedysten sker via hjemmesiden.
O. Strategimøde
 Hvad vil raceledelsen fremadrettet
Beslutning:
Raceledelsen har evalueret det 1. halvår på baggrund af årsmødets beslutning
omkring evt. udtrædelse af DRK og drøftet den fremtidige strategi under den nye
samarbejdsaftale med DRK.
Som opfølgning på årsmødets beslutning fortsætter Raceledelsen med at afdække
evt. fremtidige samarbejdsmuligheder, herunder samarbejde med Golden, som vi er
meget tilfredse med.
Ved evalueringen af samarbejdsaftalen må det konstateres, at aftalen desværre ikke
er fuldt fra Raceledelsens side omkring koordinering af træningshold med
Regionerne, hvilket Raceledelsen vil bestræbe sig på at gøre i fremtiden.
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P. Næste møde
 Tlf.møde
 Face to Face
Beslutning:
Tlf. møde
Den 13. august 2013, kl. 20.00
Face to face-møde
Den 15. oktober 2013, kl. 15.00 på Fjelsted Skov Kro
Q. Eventuelt
Beslutning:
Intet.

