Golden Retrievers raceledelsesmøde d. 30. oktober, 2016.
Sted: Nørregade 59, 7171 Uldum
Tid: 11.00
Tilstede: Tommy Petersen, Laila Ager, Tina Hansen, Betina H.
Christensen og Anette Damm.
Afbud: Joe Christensen
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat.
Godkendt
3. Bestilling af forplejning til årsmødet.
Anette Bestiller
4. Forslag til DRK’s Generalforsamling
Forslag udarbejdet og fremsendt.
5. Medlemskab af DKK
Da Raceledelsesmedlemmerne er tvunget til at være medlem af DKK, har vi besluttet at
raceledelsesmedlemmerne får deres medlemskab betalt.
6. Dommer påsætning af forårsprøver
Raceledelsen forventer at dette falder på plads snarest
7. Forslag til årsmødet
Raceledelsen arbejder med et forslag om at cert på udstilling kun kan opnås, hvis hunden har en
bestået brugsprøve eller en dokumenteret tilsvarende. Dette har tidligere været gældende.
8. Retrieveren nr. 4/2016, Information fra DRK bestyrelse, skal vi handle på det?
Vi havde en kort snak om, vi skulle gøre yderligere ved det, bestyrelsen havde skrevet i Retrieveren
nr. 4/2016. Der var flertal for ikke, at gøre mere end at, Tina kontakter referenten fra mødet, vi
holdte med DRK’s bestyrelse og de andre racer 4. oktober 2016, for at få rettet bestyrelsens punkt
1, da det ikke er korrekt, at alle har underskrevet samarbejdsaftalen, bestyrelsen mødte ikke op
med de underskriftberettiget medlemmer, så ingen fik underskrevet deres samarbejdsaftale denne
dag. Samt at vi havde fået vores ytringer i referatet vi holdte med Bestyrelsen den 22. september
2016.
9. Sundhedsudvalget
Vi påminder om at sundhedsudvalget har pligt til at lade al korrespondance gå via Raceledelsen, da
udvalget ikke har beføjelse til dette. Tommy tager kontakt til udvalget vedr. et arrangement om
øjne/dna.
10. Evaluering af udtagelse til NM 2016
Herunder også pkt. 17 og 18

Vi havde en snak om hvordan udtagelserne havde været. Og igen i år havde der også været en del
brok. Tina Seligmann har efterspurgt evaluering hos dem som har deltaget i udtagelserne, men har
intet fået! Vi har kunne konstatere et relativt stort fald i tilmeldinger til dette års WT’er i, især i
vinderklasse, kunne det hænge sammen med at WT’erne ikke skulle bruges til udtagelser? TMU
udarbejder forslag til udtagelse på baggrund af dette års erfaringer.
11. Kvalifikationsprøven, er stadig under revidering
På standby
12. Processen om vildt på prøverne, vi skal levere et oplæg eller bemærkninger til MUs oplæg, senest
1. december 2016
Tina, Tommy, Birger og Joe, skal lave et skriv med vores bemærkninger og evt. forslag til hvad vi
syntes, skal sendes til DRK’s MU senest 1. december 2016.
13. Beskrivelserne om vores race på fx Købhund.dk og DRKs hjemmeside.
Vi tager kontakt til ovenstående med henblik på en revidering af raceprofilen
14. Forslag fra Labrador om etablering af et fælles DRK sundhedsudvalg
Raceledelsen tilslutter sig dette ønske fra labrador
15. Kalender 2017 på hjemmesiden
Hvis/når vi har ændring eller noget nyt vi gerne vil have på hjemmesiden, så laver vi det i Word og
sender det til Birger, så kalenderen kan opdateres snarest.
16. Regnskabsposter Birger sendte ud i midt/slutningen af september 2016
Vores budget ser på nuværende tidspunkt ud til at balancere
17. Evaluering af NM2016
Flyttes til pkt. 10
18. Udtagelse NM2017 til Norge
Flyttes til pkt. 10

19. Hjemmeside/facebook
Møde om hjemmesiden planlægges til februar 2017
20. Evt.
Vores tripplearrangementer kan måske udvides til også at introducere andre former for hundesport,
- eksempelvis spor, agility m.m.

