
Referat RKD 20. september 2022  

På teams 

kl. 19.00 – 21.00  

Indkaldt: Henrik, Carsten, Karin, Bente, Christopher, Michael 

Dagsorden:  

• Godkendelse af dagsorden: Drøftelse af prioritering: Fællesmøde og kemisk kastration og 
wild card.  

• Fællesmøde for udvalg og kredsrepræsentanter: 19. november kl. 9.00 – 16.00. Dagsorden 
følger senere. 

• Kemisk kastration: Der skal rettes en henvendelse til DKK for at få en præcisering. Henrik er 
tovholder. 

• Wild card: Præcisering af retningslinjer er på vej fra BU.  
 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance:  
 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

o Henvendelse fra medlem vedr. ansøgning om deltagelse til VM – wildcard. Sagen er 
afsluttet.   

o Henvendelse fra medlem vedr. udstilling. Sagen drøftes. Henrik svarer medlemmet. 
o Henvendelse fra medlem vedr. takt og tone på de sociale medier efter udstilling: Sagen 

drøftes. Bente svarer medlemmet. 
o DKK Ringsted, diverse priser : DKK har sendt en mail ud med priser for leje af baner mv. 

Den rundsendes. 
o Henvendelse fra medlem ang. kemisk kastration: Henrik retter henvendelse til DKK om 

regler og retningslinjer. 
 

       • Regnskab og økonomi. 

o Orientering v/ Karin: MobilePay er oprettet 
 

• Fællesmøde november planlægges: Vi har fællesmøde for udvalg og 2-3 repræsentanter fra 
hver kreds. Dato: 19. november 2022 kl. 9.30 – 16.00. Der kommer mere info om 
arrangementet.  
 

• Orientering om proces med besøg i lokalklubberne v/ Christopher: Der er flere besøg i 
kalenderen hos lokal klubber. Enkelte lokalklubber mangler at henvende sig. Meld gerne 
ind til Christopher. 
 



• Samarbejdsaftale med lokalklubberne, evt. nedsættelse af arbejdsgruppe v/ Henrik: 
Arbejdsgruppen er Christopher, Henrik, Michael, Bente. Gruppen laver et udkast til 
drøftelse i HB. 
 

• BU/ UDD: Retningslinjer for wildcard for næste sæson v/ Henrik: Der kommer en 
præcisering fra BU til drøftelse i HB. RKD har jubilæum i 2024, der er mulighed for at 
afholde DM i Sportsbyen i Holbæk. Enighed i HB om, at vi undersøger videre om denne 
mulighed og kommer med budget mv. Spørgsmål om nationsgave til VM. Vi har ikke 
tradition for det, så umiddelbart nej. 
 

• IFR: IGP VM 2023 dato afventer. 
 

• MT:  
 

• AU: 
 

• OU:  

 
• IT:  

 

• Redaktionsudvalg  

o Oprydning på hjemmesiden v/ Michael: Det er en on going proces. 

 

• Pipeline: Hvad har vi i Pipelinen fremover 
o Kriterier for wild card – er I gang 
o Samarbejdsaftale RKD og lokalklubber – arbejdsgruppe nedsat 

 

• Evt.  

o HB indkøber ny bog om hundens eksteriør 
o Næste møde aftales: Fysisk møde i Midtjylland – Linå lørdag, den 29. oktober 2022 kl. 

10.00.  

 

 

  

 

 


