Mødereferat:

RKU møde

Emne:

Møde nr. 1 - 2017

Dato:

07-03-2017

Sted:

Fraugde fritidscenter

Deltagere RKU:
Frank Graversen (FG)
Hanne Søndenbroe (HS)
Jørgen Falk (JF)
Allan Hansen (AH)
Anders Steffensen (AS)
Sanne Vig Jeppesen (SVJ)
Jon Andersen i stedet for Jens Andersen (JA)
Morten Hartvig Jakobsen (MHJ)
Michael Karlson (MK)
Lærke Falby Hein (LFH)

Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region

Bornholm
Nordsjælland
Midtsjælland
Sydsjælland
Lolland-Falster
Nordjylland
Midtjylland
Østjylland
Centrum
Syd Jylland

Deltagere indbudte:
Ingen
Afbud fra RKU:
Kent Nissen (KN)
NN (NN) ej afbud

Region Fyn
DRK’s bestyrelse

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
FG blev valgt.
2. Konstituering af nyt RKU

Morten Hartvig Jakobsen fortsætter som formand for udvalget.
Frank Graversen fortsætter som næstformand.
Hanne Søndenbroe fortsætter som sekretær
Lærke Falby Hein er ny Kasserer
3. Valg af referent
HS blev valgt
4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Mødet er beslutningsdygtigt, da mindst 2/3 af udvalget er til stede.
5. Godkendelse af sidste referat 15-09-2016
Godkendt elektronisk af de tilstedeværende fra sidste møde, normalt senest 1 måned
efter sidste møde. Referatet er sendt til webmaster efter godkendelsen og lagt på DRK’s
hjemmeside. RKU bestyrelse og medlemmer opdateres efter dette møde. Nyeste RKU
kalenderen fremsendes ligeledes.
6. Den nye træningsuddannelse
Der er sendt invitation til regionerne for at sende deltagere til hold 0 på den nye
uddannelse.
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Vi havde en livlig debat omkring hvad det kommer til at koste regionerne og hvordan
man forsøgte at skaffe penge til uddannelsen som jo kom efter årsmøderne og
regionernes budgetplanlægning.
Frank (FG), Bornholm, fortæller at det kommer til at koste Bornholm ca. 50.000kr, at
sende 2 trænere på den nye uddannelse, beløbet udgør ca. 1/3 af regionens totale
økonomi. De vil søge om tilskud så de som minimum sidestilles økonomisk med de
sjællandske regioner.
MK (MK), Centrum, undre sig over sig over, at der ikke kan tages penge fra den pulje
der er til diverse tiltag i DRK.
Lærke (LFH), Sydjylland, siger at hun har hørt at regionerne betaler ca. 40 % som
brugerbetaling af det reelle beløb for uddannelsen, for at skabe et medejerskab.
Jon (JA), Midtjylland, synes også at det er et stort beløb og vi skal være sikre på at det
er de rette der sendes afsted. Trænere der kan give den nye viden videre og være
mentor for hold 1.
Anders (AS), Lolland-Falster, har villige trænere, men når de kommer hjem skal deres
uddannelse bruges til at genereres penge, så regionen kan uddanne de næste på hold
1, samt til videre uddannelsen til specialmodul.
Mikael (MK), Centrum, er bekymret for at der ikke er nok trænere hjemme til at tage
hold år 2, for der skal hold 0 trænerne have hold 1 personerne med på holdene som
elev og aspirant, så der bliver færre trænere til de samme hold.
Jon (JA), Midtjylland, tvivler på at det kan generere flere hold og deltagere på holdene,
det på trods af, at det er et godt projekt, måske lidt ambitiøst.
Lærke LFH), Sydjylland, oplyser at der kan søges fonde til at betale for uddannelsen.
Bekymringer er her også at nosework der ligger i Bredeudvalget er billigere og
hurtigere at komme i gang med, man kan man bare starte. Tages over to weekender
og koster ca. 2 x 1400kr. Uddannelsen kan blive til overbygningen, som man altså
tager først og så først senere får basisuddannelsen. Det kan også betyde at disse
instruktører overhaler instruktører på den nye basisuddannelse ”indenom”.
Jørgen (JF), Midtsjælland, nosework ligger i bredeudvalget derfor kan det tages
omvendt. Sporinstruktøruddannelsen kører også parallelt med den anden uddannelse
også her er det overbygningen der tages før basisuddannelsen. Det giver flere nye
instruktører som tager uddannelsen i omvendt rækkefølge. JF er utilfreds med forløbet,
men sender på trods heraf folk ad sted. Regionen søger fonde til at betale for
materialer mm., så der bliver penge i budgettet til at uddanne. Prisen på træning stiger
nok også lidt. Heldagstræning er mest favorabelt for regionen, da der kun afregnes for
en gang kørsel.
Hanne (HS), Nordsjælland, fortæller at regionen har planlagt at sende 4 afsted på hold
0 og så evaluere forløbet efterfølgende.
Sanne (SVJ), Nordjylland, beretter at der burde være en bedre dialog med bestyrelse
omkring økonomien. For det at søge sponsorater og fonde til uddannelse og andre
aktiviteter er ikke ok. Trænere til Hold 0, her har regionen lavet aftaler med deltagerne,
at de skal fortsætte med at tage hold. For næste hold 1 overvejer de at lave en
brugerbetaling så trænerne selv skal betale 50 %. Nordjylland har samtidig bekymring
for om, at brugerbetaling for at blive instruktør kan annimere til mere privattræning.
Morten (MHJ) Østjylland, har noteret nogle punkter som han vil gå videre med, bl.a.
kunne fastholdelse ifht. uddannelsen være at sige, at man ikke får sit certifikat før der
er gået 2 år som aktiv træner. MHJ er også bekymret for om de 44 trænere, der måtte
komme på kursus, også kan være aktive trænere ved siden af uddannelsesforløbet.
Morten refererede endvidere til en samtale med den afgående formand for DRK, som
fastslog at det forsat er de enkelte regionsledelser der er ansvarlig for regionens
instruktør og vil derfor også prøve at få udvirket at RKU får et sæde i evalueringen.
Der kommer heller ikke de næste mange år, pga. økonomien, tilbud til efteruddannelse
til markprøveniveauer, hvilket er bekymrende. Det er uheldigt at overbygningerne,
nosework og familielydighedsinstruktøruddannelsen går i gang samtidigt og forgår i to
forskellige udvalg. Morten prøver at sammenfatte og rundsender for en kommentering
først i RKU derefter til bestyrelsen.
7. Adaptere
Frank (FG), Bornholm, lavede et kort resumé over status på dette.
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Allan (AH), Sydsjælland, fortalte at Palle Ingemann har fået godkendt adapterne for
Sydsjælland, de samme adaptere som vi arbejder med i Nordsjælland. (dette er dog
senere afkræftet af Palle, som siger at adapterne pt. kun er sendt ind af Nordsjælland
og vi har ikke fået dem godkendt endnu) AH oplyste at løspatronerne er mere ulovlige
idet det kræver at man har genlader tilladelse.
Frank (FG), Bornholm, fortæller at enkeltskuds startpistol kan skydes med uden
våbentilladelse, men der kræves sandsynligvis tilladelse i forhold til fyrværkeriloven? FG
sender foto og hvor den kan købes.
Lærke (LFH), Sydjylland, har spurgt alle instanser i Sydjylland. Politimyndigheden
sagde der, at haglgeværer med almindelige patroner lovligt kan bruges på arealer, der
er på 5 ha eller mere, man må derimod ikke bruge adaptere og ikke de 6mm
fænghætter som vi bruger i dag.
Man skal søge tilladelse til at affyrer efter fyrværkeriloven hvis løspatroner anvendes.
Sydjylland har deres geværer fra DRK, købt oprindeligt af Dansk Retriever Klub (DRK),
men ikke registreret som frit leje gevær, så LFH mente at problemet i princippet må være
DRK’s, men det gør det stadig problematisk for regionerne og deres prøver – LFH
efterlyser at DRK kommer med et løsningsforslag.
Morten (MHJ), Østjylland, efterlyser en klar og lovlig retningslinje fra DRK, samt
information om hvor geværerne er registreret til? På mødet 27. oktober 2016 blev det
sagt, at der kom en udmelding fra bestyrelsen senest ved årsskiftet, men vi savner den
stadig.
Jon (JA), Midtjylland, fortæller at det er et problem at vi alle prøver at finde en løsning
det bør være DRK som kommer med løsningen, da for mange indgange måske kan
skabe problemer.
Lærke (LFH) Sydjylland, efterlyser en løsning og påpeger at det allerede for 5 år siden,
blev fremlagt som en problemstilling i klubben, der skulle undersøges og løses.
Jørgen (JF), Midtsjælland, er enig med Lærke.
Hanne (HS), Nordsjælland er bekymret over at vi mangler beslutninger på en række
sager, de bør prioriteres, våbenproblemet prioriteres som nr. 1
Morten (MHJ), Østjylland, mente vi burde forhøre os ved jægerforbundet, da de også
har prøver med skud og måske har en løsning.
Allan (AH), Sydsjælland, har fra det lokale politi, at numre i adaptere og bæretilladelser
til alle skytter er løsningen, de udsteder max. 60 bæretilladelser, hvilket jo dog nok
også dækker.
Lærke (LFH), Sydjylland, mener at vi burde nok holde en pause for prøver indtil
problemet er løst eller gå over til at benytte hundeproppistoler (kræver dog tilladelse
efter fyrværkeriloven) eller ingen skud på prøverne, som midlertidigt ordning.
8. RKU kommissorium: er de sidste tilføjelser til det endelige dokument kommet
til? – hvornår sendes det til underskrift hos regionerne?
- Morten (MHJ), Østjylland, skriver til bestyrelsen og spørger hvor langt de er.
- Det kommissorium vi vedtog på sidste møde, og som er sendt til godkendelse
hos bestyrelsen, rundsendes med referatet, så nye medlemmer også kender
denne udgave.
9. Orientering fra DRK’s bestyrelse v/ NN - der var ingen mødt så vi tilføjede
punkt 7 og 8 til dagsordenen for at kunne diskutere dem.
 DRK’s nye bestyrelse består nu af:
Gert W Knudsen, Susanne Wærling, Connie Svane Petersen, Henrik Jørgensen,
Peter Boye Larsen, Anders Hegnet, Jens M. Jensen
Suppleanter i nævnte rækkefølge: Jens Lund, Lars Nørregård, Morten Rasmussen.
Bestyrelsen bliver konstitueret den 9. marts.


Brug af vildt på prøver – der er ifølge generalforsamling ikke helt enighed om
implementeringen, men skal regionerne forsøge at følge det oplæg som udvalget har
lavet eller hvad forventes der af os? (Der var blandt andet forslag om at reducere/
helt udelade på brug af kanin / hare i begynderklasse, gælder dette også f.eks. UHM,
status for hvad der forventes?
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Hanne (HS), Nordsjælland, spurgte om man skulle følge forslaget til reduktion af
vildt eller ej.
Jørgen (JF), Midtsjælland og Jon (JA) Midtjylland, var enige om at der ikke var
lavet et endeligt dokument
Morten (MHJ) Østjylland, mener at så længe der ikke er ændret i markprøvereglementet, så er der ingen ændringer. Det er den antagelse vi følger indtil
andet udmeldes.

Andet
- Sanne (SVJ), Nordjylland, spurgte vedr. hvad RKU’s formål og arbejdsopgaver er.
Morten (MHJ), Midtjylland, fortalte om samarbejdsaftalen, om arbejdet med vildt,
om træneruddannelsen, om bredeudvalget, om fastholdelse politik og
rekruttering af nye medlemmer. Vi har en række opgaver som mangler
afslutning/feedback fra bestyrelsen. Kalenderen er en vigtig arbejdsopgave, nok
hovedopgaven. Vi føler dog at vi også skal bruge udvalget aktivt til at diskutere
på tværs af regionerne og udveksle erfaring til fælles hjælp.

10.Eventuelt
 RKU kalenderen behandles på næste møde i maj, hvor de officielle
prøvearrangementer fastlægges.
Morten (MHJ), Østjylland, har lavet et oplæg som sendes til regioner og racer, der
retter prøver mm. til. Vi prøver i år at få både uofficielle og officielle prøver med til
diskussion på næste møde.
Oplæg fra de enkelte regioner og racer skal sendes til Hanne Søndenbroe, sekretær
(hs@seadivers.dk) senest 1. maj 2017.
Regionernes hold WT, planlægningen er på gang, og prøvested undersøges.
Værterne i år 2017 er regionerne Fyn, Centrum og Sydjylland.
Sydsjælland har en rettelse til kalenderen, på B-prøven 9. september 2017 bliver der
kun begynder og åben klasse, vinder slettes. Opdateres i RKU kalender 2017 og info
sendes til Connie Svane Petersen så DRK kalenderen og hundeweb kan blive
opdateret. Husk altid at sende kalenderændringer til Connie Svane Petersen, DRK
(arra@d-r-klub.dk) og HS så de to kalendere kan blive opdateret.
Vi spørger racer og udvalg om de har datoer for deres prøver 2018, de inviteres ikke
til maj mødet, for at vi ikke bliver for mange personer, men vil naturligvis blive
involveret så kalenderen kan få alle aktiviteter med.

Næste møde: tirsdag 9. maj 2017 kl. 18.15 på Fraugde fritidscenter
Bilag separat:
RKU medlemsliste
RKU Kalender 2017
Opdateret kommissorium
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