RL møde 26/05 2015 kl. 19.30
Skype MØDE
Deltagere: BC, LA, BK, JF, PI, JC
Afbud: ‐ Tina
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden
‐

OK

2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
‐

Ok

3. Valg af ordstyrer
‐

LA

4. Nyt fra formanden
‐

Lene Boysen er blevet kontaktet vedr. foredrag, men LA mangler endelig tilbagemelding. LA skriver over mailen
til os, når hun har meldt tilbage.

‐

Rikke Andersen har henvendt sig, om der er interesse for en klippe/trimme vejledning til hvalpekøberne og har
undersøgt en pris til print. BK har en på hans hjemmeside også. Vi kigger på det og undersøger en pris.

‐

Tina Halling har et ønske om ændring af alder for erstatningspligten for krypthocide hanner, gerne til 18
måneders alderen, i stedet for de 9 måneder. LA tager det op med DKK.

‐

Omplaceringsliste med en ønskeliste til en omplacerings hund, kunne evt. være en god idé. (Omplacerings hund
ønskes)

‐

Tivolidag er på plads med to repræsentanter.

‐

Bogen: Goldens i Danmark er ved at være på plads. Småting mangler.

5. Nyt fra udvalgene
SU
‐

Arrangementer: Se ovenstående vedr. arrangement med Lene Boysen

TMU
‐
‐
‐
‐

‐

Forårsmarkprøven i Blommenslyst forløb fint. Dommerne kunne godt have udskiftet vildtet lidt oftere.
Prøvelederen skal have besked på at give besked til hjælperne om hurtigere udskiftning af vildtet.
Tripelarr. forløb super.
De fleste kommende arrangementer er på plads for sommer og efterår.
Vi skal have arrangementerne tidligere på hjemmeside mm. Både med sted og dommere. Det er dog meget
svært at finde dommere. På hjemmesiden skal tilføjes, at man ikke kan forvente oplysninger om dommer og
terræn før senest 4 uger før.

UU
‐

Der vil blive bekendtgjort på hjemmesiden, at man efter udstillingen i Tolstrup, kan tilmelde sig til spisning til de
nordiske mesterskabers spise‐arrangement om aftenen. Afstand er ca. 15 km. Tilmelding via hjemmesiden.

‐

Der vil blive arbejdet på, ved forårets goldenudstilling, at der kan meldes til over hjemmesiden til et Spise‐
arrangement efter udstillingen.

6. Spalte / facebook / hjemmeside
‐

Hanhundelisten vil blive ændret, så den også er for nordiskejede hunde.

7. Møde mellem racer
‐

Skypemøde er ikke acceptabelt. Samarbejdsaftalen er ikke blive udsendt til os inden mødet. Mangler punkter på
dagsordenen.

8. Økonomi
‐

Det ser fornuftigt ud.

‐

Der skal bestilles et mindre antal Goldenbøger i denne omgang, idet der blev bestilt alt for mange sidste gang.

9. Opfølgning på sidste møde.
‐

Ønske om øjenlysning som 1 årig og derefter kun hvert tredje år. LA tager kontakt til DKK

10. Næste møde
‐

Den 18.8.15 kl. 18

11. Evt.
‐

Dorthe Vestergaard har tilbudt at lave broderier med logoer for 20 kr. JC har nogle prøver liggende.

‐

Dorthe Vestergaard har også forslag til logoer til hjemmeside mm.

