Referat fra møde onsdag den 20.12.2018 i SPU under DRK
Mødet blev afholdt som telefonmøde kl. 18:30
1: Godkendelse af dagsorden
Referat fra seneste møde skal ”underskrives” – referatet godkendes og vil blive underskrevet
næste gang vi har et fysisk møde.
Bilag 1: Referat fra seneste SPU-møde
2: Orientering til og fra bestyrelsen
o Anders gav en orientering fra bestyrelsen
o Generalforsamlingen afholdes den 24.02.2019
3: Regnskabsudkast for 2018/Budget for 2019
Status v. Arne
● Prøveregnskab afventer
● Udvalgsregnskab afventer
● Budget 2019 – fremsendes på ny, da vi har nogle ændringer
o Fremadrettede vil sporudvalget støtte landsholdet med 800 kr. pr. ekvipage til
opholdet, da rejseudgifterne er høje, der for gives det ikke, når NVM afholdes i
Danmark. Landsholdet støttes altid med startgebyr og middagen, som afholdes i
forbindelse med åbningen af NVM.
4: Afrapportering fra arbejdsgrupperne
● Kommunikation v. Charlotte
o Ny hjemmeside holdes opdateret, dog mangler der en del. Vi vil forsøge at gøre
mere ud af vidensdeling i forbindelse med championaterne i de nordisk lande.
Aftalt, at Pia kommer med et udkast til en tekst, som vi kan lægge på hjemmesiden
o Emner til Retrieveren: ”Sporudvalget informerer” Det er meget ærgerligt, at der
ikke kom noget med i bladet selv om det var sendt frem. Anders kunne oplyse, at
Kirsten havde haft problemer med sin computer, men hun har nu fået en ny.
Fremadrettede fremsendes vores indlæg til både Kirsten og Keld, så vi undgå
sådanne fejl.
● Reglement v. Arne
o Status på tilbagemelding fra bestyrelsen og høring: tilbagemelding fra bestyrelsen,
at det er ok.
o Aftalt, at vi holdet et heldagsmøde og at Arne fremsende kommentarerne, så vi har
mulighed for at læse dem inden mødet. (mødet afholdes 2.2.2019)

5: Schweiss- og vildtsporprøver 2018
Status v. Arne
Der har været afholdt 16 prøver, ud over dem, blev 2 prøver aflyst en pga. af sne og en pga.
manglede tilmeldinger.
6: Prøver 2019
● DM v. Arne (Rikke og Tina udvælger elementerne sammen med prøvelederen Cherie
Rotbøll).
● UHM – Tid og sted skal besluttes: 4. august 2019. Arne kontakter Søren Krabbe
7:

Orientering om planlagte uddannelsesaktiviteter i 2019 v/Pia og Tina
a. DRK Spor 1 afholdes den 9.-10. marts & den 1.-2. juni 2019
b. DRK Spor 2 afholdes den 11.-12. maj 2019
c. DRK Stifinderkursus afholdes som en del af Spor 1 den 10. marts 2019, som er åben
for alle.
d. DRK Prøvelederkursus afholder den 16. februar 2019
Pia og Tina står for undervisningen.
Planen skal sendes til RKU. CK skal søger for, at vi for det på hjemmesiden – som en nyhed
og i kalenderen. Samtidig ønsker vi en side med uddannelse.

8: Beretning 2018 v/ Arne
Arne sender den ud til udvalget, når den er klar.
9: Opgavefordeling i SPU v/ Arne
a. Tages med på næste fysiske møde
Bilag 4: Arbejdsfordeling 2017-09-26
Næste planlagte møder i SU (afholdes på Fyn):
 Onsdag den 16. januar 2019 – afholdes ikke, da vi holder møde 2.2.19.
Øvrige mødedatoer:
 Onsdag den 27. februar 2019
 Onsdag den 3. april 2019
 Onsdag den 8. maj 2019

