Telefonmøde 11.01.2010, kl 21.30.
Til stede: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kristian Kristensen (KK), Johnny Eckhaus (JE), Annika
Christiansen (AC) & Randi Pedersen (RP)
Referent: RP
A. Godkendelse af årsberetningen
B. gennemgang af regnskab
C. Gennemgang af budget
D. Slagplan for årsmødet, hvem kommer fra udvalgene mm..
E. Forslag fra Johnny og Kristian ang. At det i 2010 skal være gratis på hanhundeliste mm..
F. Evt.
Ad. A. CBS retter årsberetningen med de opdateringer han har modtaget fra den øvrige raceledelse.
Årsberetning godkendt med de foreslåede rettelser af enig Raceledelse.
Ad. B. KK gennemgik regnskabet for 2009. Eneste udestående som var at noterer, var en afregning med
DRK som endnu ikke kunne lukkes af administrative årsager. KK var dog på sagen og beløbet til DRK afsat
i regnskabet.
Ad. C. KK gennemgik budgettet. Det blev vedtaget at SU får tildelt 7000 kr. i 2010, mens OU tildeles
13.000 kr. til dækning af møder og øvrige aktiviteter. Budgettet i 2010 kommer til at blive belastet i
særlig høj grad af værtskabet for Nordisk Avlsrådskonference i marts 2010.
Ad. D. Gennemgang af planen for afvikling af årsmødet. Kresten Henriksen inviteres som dirigent. KK
kopierer budget og regnskab. CBS medbringer kopier af årsberetningen, samt medlemsliste. AC
medbringer stemmesedler. Der skal vælges en suppleant til raceledelsen på årsmødet, da der ikke var
kandidater nok ved valget.
Det forventes at der kommer 1 repræsentant fra SU samt 2 repræsentanter fra OU foruden de
medlemmer som sidder i RCL, til formødet med RCL.
RCL møder kl 10.00 på Madam Bagger, mens udvalgene er inviteret til kl 11.00.
Ad. E. Forslaget fra JE og KK om at lade hanhundelisten være gratis i 2010 blev vedtaget af en enig RCL.
Øvrige forslag til ændringer på hjemmesiden vil blive diskuteret på den nye raceledelses første møde.
Ad. F. Eventuelt AC foreslog at racen flyttede den kvalifikationstest som var lagt på Sjælland d. 26.6.10,
samme dag som racen holder udstilling i Vildbjerg.
- AC foreslog at RCL fik startet en dialog med et af vores medlemmer angående en mulig PRA diagnose.

