Telefonmøde 11.10.2012
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen(KH),Jesper Hvidt
Mortensen (JHM), Annette Jakobsen (AJ) & Randi Pedersen (RP).
Referent: RP
A. Godkendelse af dagsorden
B. Det sidste hvad angår NM
C. Racens årsmøde: Kandidater , vil i morgen prøve at få fat i Ulla og høre om der er opstillet nogle.
Hvem skal være dirigent ?
Ekstra punkt på racens årsmøde dagsorden:
G. Raceledelsen ønsker en general debat om evt. stiftelse af egen specialklub under DKK. (begrundelse: alt
for mange begrænsninger for racens udfoldelse, træninger, WT, prøver mm.)
Behandling af indkomne forslag: Forslag ang. point til årets Flatcoated :
D. Evt.
A1. Referat af RKU møde med racerne. AJ fortalte at stemningen havde været meget dårlig på mødet, og
tonen havde været meget hård og til tider direkte nedsættende. RKU gav udtryk for den holdning at
racerne skulle rette ind i forhold til regionernes planlægning af arrangementer.
Referat af møde med bestyrelsen, referatet er endnu ikke godkendt. Dispensation ved antal anmeldte
tilmeldte hunde i vinderklasse, Præmiering i vinderklasse, diskussion angående brug af vildt.
B. NM. Forberedelserne er ved at være klar. CBS står for drikkevarerne. AJ medbringer vinderglas. JHM
tjekker søndags morgenmad mv. med Annika. JHM har sørget for præmiegenstande. JHM rundsender en
adresse til jagthytten på terrænet, så den kan sendes videre til de inviterede skytter. CBS har lavet aftale
med Connie angående katalog.
C. Racens årsmøde: Ingen opstillede kandidater. KH dermed genvalgt. Der skal vælges 1 raceledelses
medlem og 2 suppleanter på racens årsmøde. Wilfred Olsen (DKK) forslag til dirigent. Ekstra punkt på
dagsordnen: Raceledelsen enige om at sætte spørgsmålet til generel debat.
Raceledelsens bemærkninger til det indkomne forslag er at forslaget kan diskuteres på årsmødet, men det
kan ikke sendes til afstemning, da pokalen er indstiftet af raceledelsen og proportionerne derfor kun kan
ændres af den til en hver tid siddende raceledelse. Raceledelsen vil dog gerne høre medlemmernes
argumenter for en eventuel ændring.
D. Evt. Intet til debat på dette punkt.

