Face2facemøde 8.11.2016
Dagsorden til RL møde den 8. november kl. 17.00 på Madame Bagger
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen (KH), Susanne Tillge (ST), Annette Jakobsen
(AJ), Dot Preil (DP), Randi Pedersen (RP)

a. Underskrivelse af referater
b. Godkendelse af dagsorden
c. Økonomi
Økonomien blev gennemgået og pt har vi et lille overskud på regnskabet, dog ligger der udestående til DKK
som d.d. ikke er afregnet, så det forventes at året afsluttes med et mindre underskud på regnskabet.
d. Evaluering af efterårsarrangementet i Arden.
Udstillingen forløb rigtigt fint. Markprøven forløb fint, med gode klasser og vi er velkomne tilbage en anden
gang.
e. Evaluering af NM.
Fine faciliteter og gode terræner, og gode fugle på A-prøven. Afviklingen gik fint. Efter afslutningen af
prøven, fik de hunde der ikke havde været med til slut, mulighed for at apporterer agerhøns. Noget der
blev sat stor pris på. RCL vil rette opmærksomheden omkring en klar kommunikation til både deltagere og
tilskuere ved fremtidige arrangementer.
Resultatet for det danske hold levede ikke helt op til forventningerne, og raceledelsen tager på den
baggrund udtagelsesreglerne op til revision og de nye kriterier for udtagelse offentliggøres til racens
årsmøde.
Konklusionen omkring arrangementet er at det var et vellykket arrangement, afviklet i en god stemning
over hele linjen.
e1. Evaluering af træningsweekend.
Tilbagemeldingerne har kun været positive fra både nye og gamle deltagere. Et godt arrangement, hvor
deltagerne fik rigtigt meget med hjem fra de to instruktører. Stor tak til de to ;). Gode faciliteter og fine
terræner og en rigtig hyggelig stemning. Der blev udtrykt ønske om at gentage lignende arrangementer på
jævnlig basis.

f. Møde med bestyrelsen (referat udsendt).
Følgende punkter fra mødet med bestyrelsen, blev diskuteret i RCL:
-

-

Diskussionen omkring det etiske aspekt ved begrænsningen af vildt blev ikke anerkendt på mødet med
bestyrelsen. Der blev på mødet sagt fra MU’s side at racerne er velkomne til at indsende kommentarer
til det forslag som MU har fremlagt, frist for indsendelse af kommentarer 1. december, men disse
bliver først behandlet i det nye år, hvilket RL ikke finder ok.. Der bruges vildt på prøver som ikke må
forhandles ifølge gældende lovgivning. Raceledelsen mener ikke at den praksis der følges nu er
holdbar.
Sundhedsudvalg for alle racer – Racen ser ikke det store behov for at deltage i et sådant udvalg på
nuværende tidspunkt.
Racen holder fast i at vi skal afvikle deres egne A-prøver.
Racen holder fast i det nuværende antal af WT og B-prøver.
Henrik Johansen genopstiller til DKK’s bestyrelse.
Eventuel mulighed for at få administrativ bistand i sekretariatet i fremtiden. Racen ser positivt på dette
og vil undersøge hvilke muligheder det giver i raceledelsesarbejdet.
Angående racearrangementer har Curly oplevet flere gange at blive afvist af en region, når de har
spurgt om terræn til afholdelse af deres arrangementer, RL finder ikke det er ok, at en region kan sige
nej til en race..

g. Vildt på prøver fremadrettet input til MU.
CBS og RP skriver et forslag sammen omkring input til MU angående forslaget om vildt på prøver. Vi sender
vores forslag ind atter en gang, specielt med rødt at de etiske regler bør overholdes, samt at lovgivningen
ang. vildt overholdes. Vil forholde bestyrelsen/MU at regler ang. salg af vildt, at vi forventer et svar ang.
reglerne fra SVANA, som nu administrerer reglerne i jagtlovgivningen, så der ligger et stykke papir på hvad
der må gøres ang. ikke salgbart vildt.
h. Vinder A (dommere)
Dommer ønsker blev diskuteret. CBS inviterer dommere til Vinder A på Faurskov.
i. Forslag til udstillingsdommere til DKK og DRK
RP sender prioriteret liste til Connie med dommerønsker.
j. Arrangementer 2017, hvor langt er vi? Dommere mm..
18.3 – WT Sjælland (KH Tovholder) Dommer ønsker blev diskuteret. CBS inviterer dommere (Tovholder
Kresten)
8. 4 – Markprøve B – Dons (CBS Tovholder) Dommer ønsker blev diskuteret. CBS inviterer dommere
9.4 – Udstilling Dommer ønsker blev diskuteret. CBS inviterer dommer (Wiess, Boormann – Brightmoor,
NL)

26. august – Certifikatudstilling (tovholder Kresten)
27. august – Markprøve B (Tovholder Kresten)
9.9 WT – Fyn (AN Tovholder)

K. Årsmøde. Årsberetning fra RCL og fra OU, valg: 1 medlem og 2 suppleanter.
l. Evt.: Intet
DP: Teksten på siden ”Køb hund” skal ændres. CBS rykker bestyrelsen igen.

