Rally Udvalg
Rally Udvalgsmøde 31. januar 2018 samt 18. februar 2018 Skype
Deltagere: Ulla Vest, & Iben Marianne Krarup Pedersen

Udvalgsmedlem
Ane-Marie har af personlige årsager valgt at udtræde af udvalget pr. 28. januar 2018.
Nyt medlem eftersøges via dommerne og nyhedsbrev
Referater
Opfølgning på diverse referater.
Reglement og orienteringer
Reglementet 2018 blev gennemgået og tilrettet.
Orientering 130, som skal godkendes på landsmødet.
Grundorientering har været udsendt i forkert udgave. Sekretariatet udsender korrekt også til HB.
Orientering 131 – 133 er tilrettet og sendt til HB med virkning hurtigst muligt.
Orientering 78 vedr. udelukkelse og disk blev drøftet og sammenholdt med landsforeningens vedtægter
paragraf 21A.
Afventer svar fra HB på forespørgsel i forhold til dommerorientering.
Visioner
Skal have visionerne i tankerne med hvert nyt tiltag. Tages op på mødet den 15. april 2018.
Dommeraspirantuddannelsen
Afholdes i Herning den 25. marts 2018.
Indkomne emner behandles på næste møde.
Indbydelse til dommeruddannelse sendes på rally lydighedsgruppen og de nuværende emner får direkte
besked efter næste møde.
Hjemmesiden
Dommerlisten er nu blevet ajourført.
Foto af Iben mangler på udvalgets side.
Afklaring om nye videoer udsættes til mødet i april 2018.
Nyhedsbrev
Emner til nyhedsbrevet blev gennemgået.
Samarbejde med DKK vedrørende nye øvelser 2018/2019
Der er nedsat et miniudvalg bestående af Iben, Heidi (fra DcH) samt Pia og Amanda fra DKK. De holder
deres første møde den 25. februar 2018.
Dommeraspirantuddannelsen – 18.2.18
Rie kontaktes for adresse.
Uddannelsesdagen afholdes 09:00 – 16:00 den 25. marts 2018.
Sekretariat kontaktes for materiale om DcH, så alt huskes.
Indbydelse udarbejdes og udsendes d.d.
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Rally Udvalg
Økonomi 18.2.18
Der mangler afklaring om, der er betalt for instruktørkurserne i november og december 2017. Mangler
2017 regnskabet fra landskassereren.
Efterlysning af dommere til DM2018 – 18.2.18
Sker efter april 2018 mødet i RU, hvor også antal dommere vendes.
Møder
(HB holder møde den 10. februar 2018.)
RU Skype møde er den 18. februar 2018
RU Skype møde 28. februar 2018
Landsmøde 17. marts 2018
Fællesmøde den 14. -15. april 2018 – med HB. Fysisk møde i RU samt med NU
Fællesmøde den 17. november 2018
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