Regionsmøde og referat
Dato

20/3 2019 kl 18.30 hos Michael
Andersen
Spjellerup Bygade 35 4700 Næstved
19.30
22.00

Start
Slut
Deltagere

Afbud

Gitte Garrido, Stig Jannerup,Tina
Schilling Hansen,Inge Merete
Frissenberg, Jeanne Hansen,Marina
Grumstrup, Benedikte
Winkelhorn,Michael Andersen.
Danny Randers

Pkt. 1

valg af ordstyrer

Inge-Merete Frisenberg

Pkt. 2
Pkt. 3

godkendelse af dagsorden
nyt fra regionsleder

Pkt. 4

opfølgning fra sidste møde

OK
Struktur forbedring: Vedr. mails kun
svar om emne som i mail-overskrift.
Ellers ny mail og ny overskrift. Vi
forsøger selv at tage beslutninger. Hvis
der er økonomi involveret informerer vi.
Fremtids planlægning:Der skal gøres
noget for bredden i klubben.IMF laver
udkast til skrift til kenneler i regionen
om ½ års medlemskab i DRK for at
hjælpe nye retriever-ejere i gang.
Prøveområde Vordingborg: BW
kontakter Lise Gørtz derom
UWT 26/10
Foredragsaftener: Tina Schilling og Jeanne

laver ideoplæg til næste møde.

Pkt. 5
Pkt. 6

nyt fra kasserer
RKU

Klubhus Bårse: Dette emne lukket da
det ikke kan lade sig gøre p.gr.a. diverse
regler
Alt vel
Off. Prøver næste år: 29.3.20 WT og
21.6.20 B. pr. Næste møde i RKU:
8.5.2019; MA melder afbud.

Pkt. 7 retrieveren, deadline

1/4 – 2019
Aftalt billeder i Ret.3 fra div
arrangementer

Pkt. 8 evt

Hjemmeside opsætning omkring træninger.
TSH har en aftale med Lise om at se på det.
BW taler med Lise om link til DRK's side til nye
hvalpeejere.
Træning: Der skal efterhånden laves en
mere glidende overgang fra
hvalpetræning til brugsprøvetræning
mm., så det bliver mere overskueligt at
fortsætte træningen i klubben, gerne

samme aften.

Vi skal have fat i hvalpekøberne i
regionen via kennelerne.
DM for hold økonomi og fremtiden:
Fremover er prisen 1000 kr for træning
på DM hold indtil det udtages.
UWT 5 Maj . Enten på Lundhøj eller
Gunderslevholm. BW udsøger og er
prøveleder.
Vedr. træning: Mange nye hold i gang,
og flere på bedding.
Fordeling af arbejdsopgaver til næste
møde:
Brainstorming vedr. en D-dag
Pkt. 9 næste møde

Dato for nyt møde:1.juli kl.18.30 hos
IMF:
Bækkeskov Stræde 9B, 4733 Tappernøje

