Referat RL møde 22/09 2015 kl. 18.00
Facetoface MØDE
Deltagere: BK, LA, JC, JF, BC, TH
Afbud: ‐
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden
Ok
2. Godkendelse af referat af sidste møde
Ok
3. Valg af ordstyrer
‐

TH

4. Nyt fra formanden
‐

Begrænsning af vildt er der ikke stemning for i bestyrelsen, men de arbejder videre på det.

‐

Kalenderen for 2017 skal være ajour inden april 2016

‐

Svært at finde en weekend til nordiske mesterskaber, som skal foregå i Finland, imellem de nordiske lande.
Finnerne arbejder på en dato.

‐

Vintertræning i syd starter midt februar til midt april. Vi laver en efterlysning på årsmødet til træning på
Sjælland.

‐

Retrieverklubben vil lave en noviceklasse på workingtests. Den vil også svare til en brugsprøve.

5. Nyt fra udvalgene
TMU
A‐prøve i Agerup: ikke mange tilmeldte. Dette kan måske skyldes, at det er for tidligt på året. Vi aflyser den, og
flytter den evt. til senere.
TMU arbejder på en Åben A prøve i løbet af sæsonen.
Vi har mulighed for at holde en åben A‐prøve ekstra i Holsted
UU
Tolstrup forløb fint.
Junior, veteran klub champion skal aftales med retriever klubben. UU arbejder på nogle regler.
Der bliver arbejdet på en ekstra udstilling i juni ved Dons. Hvis dette kan lykkes, prøver vi at lave en fællesspisning
herefter. Hvis det ikke kan lykkes, prøver vi at lave en fællesspisning/kaffe efter Vonge udstillingen med et
minimums antal tilmeldte.
‐

Efterårsudstillingen i Tolstrup bliver nødt til at flyttes, idet den ligger i samme weekend som Eurodogshow i
Bruxelles. Det er ikke muligt at finde hjælpere til den sædvanlige weekend på grund af dette.

6. Spalte / Facebook / hjemmeside
‐

Spalten blev sendt sent ind til Retrieveren, idet deadline lå dagen efter raceweekenden, og resultaterne gerne
skulle med.

‐

Der arbejdes på at lave en dankortbetalingsløsning til hjemmesiden.

7. Møde mellem racer
‐

Vi havde et ok møde.

8. Økonomi
‐

Der er enighed om at købe en mentaltestbane. Marlene Birkebæk vil gerne opbevare banen, og holder
mentaltest som er fuldt tegnet.

‐

Vi har besluttet at give et bestemt beløb til workingtests og markprøver, som prøvelederen skal bruge til at
fordele mellem hjælperne, så udgifter til bl.a. deres kørsel også kan dækkes.

‐

Vi mangler kvitteringer fra nordiskmesterskaber til regnskabet. Disse bliver afleveret i uge 40 2015

9. Kalender 2016, herunder dobbelt WT weekend i Kolding den 11. og 12.06. Flemming Roed

10. Påsætning af dommer til vore aktiviteter forår 2016 + Påsætning af dommer Agerup
‐ TMU vil gå i gang nu, med at finde dommere.
‐ Agerup er aflyst
11. DNA dage
‐

Marlene Birkebæk og Maria Lindegaard har stået for DNA dage og der har været god tilslutning.

12. Opfølgning af Golden weekend
‐

Der er mindre tilmeldinger til Tolstrup‐udstillingen. Dette er generelt for Sjælland også for andre udstillinger.

‐

Markprøvedelen havde nogle ting som ikke fungerede optimalt.

13. Opsagt samarbejde med Flat
‐

Kun på prøver.

14. Opfølgning på sidste møde.
‐

Øjenlysning
Vi har talt med DKK og de ville have en præcis ordlyd på den nye regel vedr. sjældnere øjenlysning. Dette gør vi
og sender til DKK

15. Om konstituering
‐

LA har indvilliget i at tage formandsposten for resten af dette år, og BK fortsætter som kasserer.

‐

Begrundelse:
Da Palle Ingemann har trukket sig fra RL, og 1. suppleanten Tina Hansen er indtrådt i RL skulle der en om
konstituering til i RL.

Efter en kort snak på seneste RL møde på Fraugde, 220915, om hvordan vi kunne bruge vores resurser bedst
muligt i de sidste 4 måneder af året, har Laila Ager indvilliget i at være formand igen og Birger fortsætter som
kassere.
Årsagen er at det kræver en del tid (alle arbejder frivilligt i RL) at sætte en ny ind i RL’s bogføringssystem, og
overdrage regnskabet midt i et regnskabsår, samt vi skal have sat elektronisk betaling op på hjemmesiden.
Derfor har RL konstitueret sig som følger:
Formand Laila Ager
Næstformand Joe Christensen
Kassere Birger Knudsen
Sekretær Jeanette Filskov
Medlem Tina Hansen
1. Suppleant Betina Christensen
16. Næste møde
‐

Skypemøde den 1.12.2015 kl. 19.00

‐

Facetofacemøde den 19.1.2016 kl. 18.00

17. Evt.
‐

Forslag fra medlem: Nogle øjendyrlæger finder enkelte tilfælde med PRA på almindelige familiehunde. Man
kunne tage kontakt til øjenpanelet og bede dem kontakte os ved sådanne tilfælde og tage en blodprøve af
hundene på stedet, som Goldenklubben betaler udgifterne til.

‐

Årsmødet for golden’s vil blive afholdt på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

