
 

 

Referat af Regionledelsesmøde onsdag den 26. april 2017, kl. 18. 

 

 

Punkt 1:  Underskrift af mødereferat fra 15.02.17 

 Er gjort og Gitte har fået referatet til banken. 

 

 

Punkt 3:  Nyt fra regionsleder 

o Raceledelsen for flatcoated har spurgt om vi kan hjælpe med en 

prøveleder til deres racetræf i august. Vi lægger alle en føler ud. 

o Træning, hvad er ønskerne? Vi drøfter hvad vi kan gøre, nu er der i hvert fald 

tilbud, som ikke benyttes i form af begynderkl. Træning og hvalpetræning. 

(Reg. Midtsjælland har heller ikke fået deres hvalpetræning startet). Kan vi 

tiltrække vinderklasse? Vi vil prøve med noget lydighed for den erfarne 

hund og fører. 

o DM træning? Skal vi prøve at være tidligere ude med træning, så det ikke 

kun føles som afprøvning, men så der er fokus på træning før vi afprøver 

hvilket team skal repræsentere regionen. 

 

o Allan har kontakt til region Midtsjælland, Jørgen Falk mht at benytte 

hinandens områder, fx godser m.m. Vi kan godt benytte hinandens 

områder, men naturligvis er vores faste træningsaftener vores.  

o Iver tilbyder område. Undtagen er 1/5-16/7 og fra 1/10-31/1 

 

 Skal vi have en medlemsaften i løbet af efteråret? 

o Gitte arbejder videre mht en medlemsaften, vi kan benytte os af Bårse 

idrætshus. 

 

Punkt 4:  Kasserer 

 Skal der sendes faktura ud til dem, som gerne vil være licenstrænere? (Gitte) 

o Licenstræner, der skal sendes et skriv med senest dato for indbetaling på. 

Det skal mailes ud senest i slutningen af oktober hvert år, med sidste frist for 

tilkendegivelse senest den 31/12. 

o Priser for træning på hjemmesiden. 

o Afregningsbilag til instruktørerne, så det er ensartet. Charlotte laver udkast 

 

Punkt 6:  Markprøveudvalg 

a) Vi skal have fastsat datoer og prøveledere til næste års prøver. (Charlotte) 

29/3 2018 OFF. WT. Prøveleder: Allan H 

1/9 2018 B prøve. Max 85 Prøveleder: Charlotte og Inge Merete  

27/5 2018 uofficiel WT. Prøveleder??? 

 

Punkt 7:  Træningsudvalg 

 a) Instruktøruddannelse: 3 er tilmeldt. Hvordan laver vi opfølgning? (Charlotte) 

 

Enighed om opfølgning, vi laver den løbende. 

Drøftelse omkring træneruddannelse og afregning næste år. En stor udfordring er 

transport, hvem skal betale? Den ligger pt hos TU og DRKs bestyrelse. 

 

 



Punkt 8:  D-dag  

 Suserup er booket til lørdag den 29. juli. 

 Jane har meldt ind med klasser, mere info følger. 

 

Punkt 9:  RKU –  

 Se pkt. 6 

 

Punkt 10: Hjemmeside 

o Vi drøfter hvordan vi får informeret webmaster om nye tiltag. Vi er enige om 

at Lise får en besked, når vi har noget der skal lægges op. 

o Medlemmerne opfordres til at sende foto, historier og resultater ind så 

hjemmesiden er levende.  

 

Punkt 11:  Indlæg i Retrieveren 

 a) Nr. 3 udkommer i første uge af maj.. 

 

 

Punkt 12:  Eventuelt 

o Drøftelse omkring våben. Der mangler fortsat en klar tilbage melding fra 

DRK’s bestyrelse. Palle er på sagen. 

o Korrekt anvendelse af tak for hjælpen træning. Vi er enige om at det kun er 

dem som har været aktive som får tilbuddet, instruktører/hjælpere som IKKE 

har hjulpet i det forgangne år får ikke tilbuddet. 

o Opstramning af Prøveleder funktion. Der er kommet ny udgave på DRK’s 

hjemmeside 

 

o DM hold får tilmeldelsesgebyr 3500 kr, forplejning 770 kr for 7 personer og 

7500 kr til hjælp til transport og overnatning. 

 

 

Punkt 13:  Næste møde 

  29/8 2017 kl. 18 hos Charlotte 

 

 


