Referat fra Golden Retrievers årsmøde på
Havnearkaderne, Korsør den 1. februar 2015
1. Valg af dirigent
Raceledelsen foreslog K.K. Jensen.
Dette blev enstemmigt godkendt.
KK gennemgik årsmødets lovlighed – Ingen kommentarer.
Der var fremmødt 34 stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af referent
Raceledelsen foreslog Jeanette Filskov, der blev enstemmigt valgt.
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
Peter Schou Andersen & Niels Knudsen blev enstemmig valgt.
4. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for
fremtidigt arbejde
Beretningen blev fremlagt.
Der blev holdt en mindetale for afdøde markprøvedommer Johnny Henriksen, og
forsamlingen afholdt 1 minuts stilhed.
Kommentarer til beretningen:
Der blev diskuteret dommerpåsætning til markprøverne: Der blev stillet spørgsmål til,
hvad RL vil gøre ved det. RL har takket nej til DRK’s dommerforslag og vil tage emnet op
med DRK.
Lisbeth Beck mangler information om resultaterne til tripelarrangementet i Jylland.
Træning: Når der meldes til træning, ønskes der, at trænerens navn sættes på.
Hvorfor blev A-prøven i Holsted aflyst: Pga dødsfald
Lige fordeling af udstillinger i henholdsvis Øst- og Vestdanmark er stadig ikke i orden.
Referaterne kommer for sent på hjemmesiden.
Der mangler annoncering i Retrieveren af kommende arrangementer, og der bliver for
sent annonceret med dommere og steder i spalten. Forslag: Send nyhedsbreve ud, så
snart RL har information om dette.
Der savnes en bedre kalender på hjemmesiden med sted og dommer.

Beretningen blev enstemmig godkendt.
Planer for fremtidigt arbejde:
Laila Ager fremlagde fremtidige arrangementer.
Medlemmerne var ærgerlige over, at vi deler markprøver og udstilling til 2 weekender på
forårsarrangementet. Dette vil ikke være fremtidig praksis for goldenarrangementerne.
Uofficiel Hold DM prøven ikke interessant - der ønskes rene hold med holdopgaver.
Hvor langt er vi med nytænkning af holdsammensætning af WT a la England?
Medlemmerne havde et stort ønske om, at der bliver meldt noget ud vedrørende de
Nordiske mesterskaber.
Der mangles, at TMU uddelegerer opgaverne. Der kom flere tilbud om hjælp.
Er de Nordiske mesterskaber blevet mere ensrettede?
Den nordiske komité har ikke taget det op, selvom der er blevet afholdt et møde med dem
omkring det.
RL ønsker, at der skal være mulighed for at opnå Junior Klubchampionat og Veteran
Klubchampionat på udstillinger. DKK har meddelt, at det kan lade sige gøre, og at det vil
være muligt at samle CK’er på både goldenudstillinger og DRK’s udstillinger og evt. DKK’s
udstillinger.
Der blev spurgt ind til, om der er andre planer med flere Mentalbeskrivelser, end det vi
har. Der er ikke er stor efterspørgsel efter det, så nej.
RL’s planer for fremtidig virksomhed blev taget til efterretning.
4b) Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger
planer for fremtidigt arbejde
Udstillingsudvalgets årsberetning
Beretningen blev fremlagt af Betina H. Christensen.
Trimmekurset på Sjælland havde ikke så mange tilmeldte som i Jylland.
Beretningen blev enstemmig godkendt.
Træning & markprøveudvalgets årsberetning
Beretningen blev fremlagt af Birger Knudsen.
Der blev spurgt ind til, om andre sponsorer eventuelt måtte sponsorere vores
arrangementer.

Petcare og Dummyshoppen er vores sponsorer for 2015 og har eneret på foder- og
dummysponsorater.
Beretningen blev enstemmig godkendt.
Der blev spurgt ind til, om kommende A-prøver ikke er jagtlignende, og om dette vil
fortsætte? TMU kan ikke gøre andet end at udvælge bedre dommere. Betænk også
prøvelederen, som har stor indflydelse. Vigtigt med et godt samarbejde mellem prøveleder
og dommere.
Fremtidig virksomhed blev taget til efterretning.
Sundhedsudvalgets årsberetning
Beretningen blev fremlagt af Jeanette Filskov.
Der blev spurgt ind til medlemsmødet med Lene Boyesen. RL vil arrangere et møde.
Beretningen blev enstemmig godkendt.
Der blev spurgt ind til, hvad RL gør for at finde et nyt SU, og om RL har nogle fremtidige
fokuspunkter i forhold til sundhed i vores race.
Forslag til sundhedsemne: Bevægelse.
RL spurgte forsamlingen, om der var nogle, som gerne ville sidde i SU, eller om der var
kendskab til personer, der eventuelt havde interesse i det.
Ingen meldte sig.
Tina Seligmann Petersen vil gerne forestå et arrangement med DNA sikkerhed.
Fremtidig virksomhed blev taget til efterretning.
5) Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge
(ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
Der blev ytret ønske om et mere specificeret regnskab, men det store flertal ønskede ikke
en større specifikation.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og dirigenten meddelte ansvarsfrihed til
Raceledelsen for det forelagte regnskab.
Budget for indeværende år – 2015:
Budgettet mangler udgift til nyt it-ringsystem
Budgettet blev taget til efterretning.
6) Evt. valg af medlemmer/suppleanter til Raceledelsen
Ved det afholdte valg blev Birger Knudsen valgt ved fredsvalg.

Forslag til suppleanter: Bettina Holkgaard Christensen, Finn Lange, Mette Stougaard, Tina
Hansen
1. suppleant: Tina Hansen - 27 stemmer 2. suppleant: Bettina Holkgaard Christensen 20 stemmer. Mette Stougaard og Finne Lange fik hver 6 stemmer.
Forsamlingen ønskede, at det i indkaldelsen til årsmødet skal nævnes, hvilke poster
(ledelsesposter og suppleanter), der skal besættes på årsmødet
7) Valg af revisor samt revisorsuppleant
Rasmus N. Jørgensen blev genvalgt som revisor.
Karin Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
8) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
9) Eventuelt
Punkt 1: Vildt på klubbens prøver: Der blev diskuteret for og imod brug af vildt på prøver,
og flertallet var enige om, at det kunne begrænses. Dette vil også blive drøftet med de
øvrige racer.
Punkt 2: Dispensation af øjenlysning for afdød hanhund. Vi afventer stadig svar fra DKK.
Punkt 3: Der var et ønske om, at nogle ville melde sig til bl.a. trimmekursus og
ringtræning på træningsweekenden.
Punkt 4: Jagtfunktions-beskrivelse ønskes optaget. Der diskuteres for og imod. RL vil se
nærmere på det.
Punkt 5: UWT har ingen hjælpere og, og det er altid de samme, der kommer. Skal det
nedlægges?
Lene Sørensen, Dorthe Mahler, Maria Lindegaard meldte sig som prøveleder på Sjælland.
Stemningen var generelt for at bibeholde UWT. UWT-prøveledere finder selv hjælpere.
Dirigenten og formanden afsluttede årsmødet.
Jeanette Filskov
Referent

K.K. Jensen
Dirigent

