Referat fra Golden Retrievers årsmøde.
Sted Fjelsted Skovkro, Ejby, d. 6. 2. 2016.
1. Valg af dirigent.
Raceledelsen foreslog K. K. Jensen.
Dette blev enstemmigt godkendt.
K.K. gennemgik årsmødets lovlighed. Her påpegede han, at der ingen indkaldelse havde været i
Retrieveren nr. 7, hvilket var en fejl, men at årsmødet dog var lovligt, da fejlen var rettet hurtigt.
Herefter blev årsmødet udsat en halv time, da man påpegede at tidspunkt for årsmødets start
fejlagtigt var annonceret til kl. 13.30 på DRKs hjemmeside.
Kl. 13.30 blevet mødet genoptaget og dirigenten oplyste, at der var 38 stemmeberettigede tilstede.
2. Valg af referent.
Raceledelsen foreslog Anette Damm, som blev enstemmigt valgt.
3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
Her blev Peter Schou Andersen og Kaj Klysner valgt.
4. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
Beretningen blev fremlagt af næstformand, Joe Christensen, da formand Laila Ager ikke var tilstede
grundet sygdom.
Beretningen blev fremlagt.
Der var et par rettelser til beretning: Der har været 2 mentalbeskrivelser, hvor 16 hunde deltog.
Forårsweekenden afvikledes med udstilling i Vonge og markprøve på Fyn.
Kommentarer til beretning: Niels Knudsen spurgte, om samarbejde med raceledelsen for Flatcoat,
ville blive genoptaget?
Birger Knudsen svarede at man arbejder på sagen.
Spørgsmål til, hvorfor man ikke afholdt hele arr. samme weekend, blev også rejst? Her var svaret at
man tilstræber at gøre det, men at det sommetider er umuligt, da andre hensyn spiller ind.
Herefter blev beretning enstemmigt godkendt.
Planer for 2016
Taget til efterretning.
Udstillingsudvalget aflægger beretning.
Formand for udvalget, Bettina H. Christensen
Taget til efterretning.
Trænings‐ og markprøveudvalget aflægger beretning.
Joe Christensen fremlagde beretning.
Birger Knudsen fortalte, at DRK gerne så en begrænsning i aktivitetsniveauet i Racerregi, men at vi
for nuværende arbejder på at fastholde dette.
Herefter var der en henstilling til udvalget om at offentliggøre referater fra udvalgets møder.
Taget til efterretning.
Sundhedsudvalget.
Vi har igen fået et sundhedsudvalg. Dette havde her deres første møde ifm årsmødet og skal dog
først til at igangsættes, derfor endnu ingen beretning.
Der blev dog rejst spørgsmål til om raceledelsen kan forhandle direkte med DKK vedr.
avlsrestriktioner? Skal ændringer ikke forhandles på et årsmøde inden?

Taget til efterretning.
5. Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for
indeværende år.
Birger Knudsen fremlagde regnskabet. Der blev sat spørgsmålstegn ved de store
budgetoverskridelser. Birger Knudsen begrundede disse med stort indkøb af bl.a.
præmiegenstande og købet af ny hjemmeside med opsætning af elektronisk betaling. Regnskabet
blev enstemmigt godkendt, og dirigenten meddelte ansvarsfrihed til raceledelsen for det forelagte
regnskab.
Budget for 2016.
Der henstilles til at raceledelsen fremover justerer budgettet løbende. Herefter blev budgettet
taget til efterretning.
6. Valg til raceledelsen.
Da Jeanette Filskov ikke genopstiller, skal der vælges 1 nyt medlem af raceledelsen og 2
suppleanter.
Følgende var på valg: Bettina Holkgaard Christensen, Tommy Petersen og Anette Damm.
Efter omvalg grundet stemmelighed blev resultatet; Tommy Petersen blev valgt til raceledelsen, 1.
supp. Bettina H. Christensen og 2. supp. Anette Damm.
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
Rasmus N. Jørgensen blev genvalgt som revisor.
Karin Knudsen blev genvalgt som revisorsupp.
8. Indkomne forslag.
Der var fremsendt 1 forslag. (se vedlagte bilag)
K.K. gjorde årsmødet opmærksom på at iht. vore vedtægter kan kun raceledelsen træffe
beslutninger om at udpege et udvalg/landstræner, årsmødet kan dog opfordre til at raceledelsen
taget dette op. Morten Rasmussen uddyber forslaget, så raceledelsen har mulighed for at træffe et
kvalificeret valg.
Birger Knudsen svarer at raceledelsen har svært ved at afgive kompetence, og at vi også har
problemet med RKU, fordi vi ikke for lov til at lave flere aktiviteter, tværtimod.
Efter en længere debat blev flg. forslag sendt til afstemning:
Årsmødet opfordrer Raceledelsen til hurtigst muligt at udpege en landstræner/et udvalg, som
skal forestå den træning, som er baggrund for udtagelse til NM‐ samt stiller forslag om, hvem
som skal deltage ved NM.
Forslaget blev, efter skriftlig afstemning vedtaget – 24 stemmer for, 2 stemmer imod, 8 blanke.
9. Eventuelt.
Der blev udtrykt ønske om at dommere og arrangementer blev offentliggjort tidligere. Anette
Damm svarede, at for Udstillingsudvalgets vedkommende havde man haft besvær med at få DRKs
udstillingsudvalg.
Dirigenten og næstformanden afsluttede årsmødet, med en tak til de fremmødte for god ro og
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orden.
Referent
dirigent

