Referat fra redaktionsmøde på Fjeldsted Skov Kro fredag d. 2 november 2018
10..11.2018

Tilstedeværende: Jette Nybo Andersen, Jakob Rasmussen, Christina Holm
Referent: Christina
1) Evaluering af DM:
Vi snakkede om muligheden for at rykke deadline for DM artiklen pga tidspres. Det er ikke umiddelbart muligt men i 2019 får vi ifølge produktions planen lidt mere end 7 dage efter afholdelsen af
DM til at lave artiklen. Opgaven med at dække DM skal fremadrettet deles mellem flere personer.
Vi er for pressede og sårbare når det kun er Jakob og Christina der skal finde historierne, skrive og
fotografere til en så vigtig artikel.
2) Budget og regnskab
blev gennemgået af Jette og bød ikke på de store overraskelser. Vi har generelt ikke det store forbrug, den største post er kørsel i forbindelse med artikler. Jette vil gerne af med posten som økonomi ansvarlig på sigt. Budget skal godkendes på formandsmødet i november.
3) Elbo
Jette og Jan forretningsfører har haft et evalueringsmøde med ELBO. Et trykkeri i Esbjerg har afgivet
et tilbud på tryk af DcH Bladet. Vi beholder ELBO men fik presset dem på produktions prisen. Louise, som før har læst korrektur af bladet for Vendemus, bliver erstattet af en af ELBO’s egne korrektur læsere pr 1/1 2019.
4) Kommende blade.
Det kommende DcH Blad blev gennemgået, deadline er lige straks og Bladet udkommer primo december. Vi snakkede om muligheden for at indsætte QR koder i artikler (både i fysisk og elektronisk
DcH Bladet) som eksempelvis den om platform træning.
Første DcH Bladet i 2019 fik vi snakket om, der ligger en del sider klar allerede. Vi snakkede om at
gøre, som vi gjorde i år med hensyn til årsberetninger – fuld længde beretninger bringes ikke i bladet men der bringes udklip af dem alle i bladet.
Vi kiggede på kursus udbud for i jagten på mulige artikler til blade årgang 2019.
5) Mediemøde.
Jette inviterer Annette Lunau og Jan E. Nielsen og Helle Troelsen til at deltage i et medie møde i
starten af 2019. Redaktionen holder måske et skype møde inden.
6) Redaktion efter landsmøde.
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Vi regner med at redaktionsudvalgets nuværende medlemmer alle fortsætter efter landsmødet,
Jette genopstiller som redaktions formand og Jakob og Christina fortsætter som menige redaktionsmedlemmer og gerne et medlem mere til bla at varetage budget/budgetopfølgning. Jette vil (formentlig på formandsmødet) præsentere de andre udvalg for ”konceptet” med at de hver især bliver tilknyttet en kontaktperson i redaktionen. En kontaktperson som udvalgene kan bruge når de
har noget, som de gerne vil have i bladet, det værende en færdig artikel eller en ide til en artikel.
Kontaktperson funktionen går begge veje og det er vores håb, at vi får en tættere relation til alle
udvalg. Udvalgene blev fordelt således:
Jette har uddannelsesudvalg, konkurrenceudvalg, dommerudvalg, initiativfonden og brugshundeudvalg
Christina har konsulentudvalg, agilityudvalg og nordisk
Jakob har ordensudvalg, rallyudvalg, ungdomsudvalg og eftersøgningsudvalg
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