Telefonmøde Raceledelse 16.3.2011 – kl 20.00
Deltagere:
AN, KH, CBS, RP
Afbud: JE.
Referat:
A. Godkendelse af dagsorden
B. Forårsarrangement : præmiefordeling udstillingen, årspokaler, vandrepræmier mm..
C. Sommertræf 2011
D. Hvem administrerer vores pengetank (tlf-penge mm) ??
E. Jeg har shoppen, hvad med et kæmpe udsalg på racearrangementet, eller er der nogle der vil til ??
F. Møde med bestyrelsen, er der kommentarer, der mangler lidt svar hvad angår brugspris samt udvidet
hvalpepakke.
G. Hjemmeside
H. evt
A. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.
B. Forårsarrangement:
Præmiefordelingen til forårsarrangementet blev diskuteret. RCL var enige om følgende fordeling.:
Præmieglas til bedst i køn 1-4. 1. v glas til cert. Hunden, også selvom den skulle blive placeret i BIK.
Årspokaler: RP kontakter Hans Jørgen Bilstrup og Anette Larsen angående pokaler.
CBS laver katalog til udstillingen på arrangementet. Markprøvekataloget sendes på mail.
FCI’s working certifikate skal racen godkende og hunde med dette certifikat kan derfor tildeles cert. Alt Ok i
øvrigt. Babytilmelding – modtages af udstillingslederen på dagen.
C. Sommertræf. CBS kontakter Anette Jakobsen. Sender oplysninger til RP til Retrieveren.
D. Hvem administrer pengekassen? Alt er ikke overført til AN endnu. CBS kontakter JE. Der skyldes blandt
andet telefon penge fra sidste år.
E. Shoppen – CBS har shoppen. Forslag om at holde” brandudsalg” på nettet for at få varelageret nedbragt.
Effekter kan afhentes og betales på forårsarrangementet. Ny shop kan oprettes, hvis der er nogen der er
interesserede.
F. JE deltager ikke i mødet med bestyrelsen. CBS tager afsted alene.
Forslag om DRK’s Opdrætter/avlspris med på mødet. Vedrørende Skuedommeruddannelse - flat vil gerne
stå for den.
Retrieveren – kritik af at bredden ikke er med i artiklerne/bladet medtages på mødet fra raceledelsen.
Svært for menigt medlem at forstå og følge med i det der bliver skrevet. Meget fokus på eliten og
resultater, hvislket hægter nye medlemmer af og gør at de mister interessen for klubben.
Koordinering vedrørende racearrangementer – evt forslag at racerne koordinerer plads.
Ches: DRK bør betale racetilskud en gang årligt.
Punkt om ændrede championats regler dækker sandsynligvis over ændringerne i reglerne om tildeling af
cert.

G. Hjemmeside. Listen for 2011 skal fjernes helt så det første man ser på siden er reglerne for hvordan man
opnår de forskellige point. Pointene for Årets mest vindende flat på Årets hund reglerne kan komme på
med det samme. Pointene til ”Årets hund” kan komme på efter face-2-face møde i maj.
H. Evt.
RP – Retrieveren. Gav et overblik over hvad der var med. CBS sender info om sommertræf, RP laver en
kalender med racens arrangementer, RP har sendt rettelser til stamoplysninger , samt rettelser til
henvisning til hjemmesiden angående hvalpeliste. I korrekturen var CBS’s informationer rettet, men RP står
stadig med svensk telefonnummer. RP har påpeget dette. KH laver et indlæg angående Racedyst. RP
forsøger at få deltagere fra træningstræffet til at skrive om dagen.
CBS spurgte til referatet fra Nordisk avlsrådskonference. Oversættelser af referaterne fra begge dage er klar
til at blive sendt ud i Norden. JE har billeder fra dagen som skal sendes med da der henvises til billederne i
teksten. Alt skal selvfølgelig også lægges ud på hjemmesiden.

