Referat RL-møde i Jystrup søndag d. 8. oktober kl. 11-17.30
Deltagere: Tommy Petersen, Tina Hansen, Rikke Andersen og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Maria
2. Opfølgning fra sidste møde: 1. Maria har afhentet RL-ting hos Kurt, hvad er status på hvor de
forskellige ting skal hen, bl.a. 2 sektioner reoler og restlager af goldenbøger (Tina nævne på sidste
møde at det kunne være en idé med at materiale-forvalter, 2. Møde mellem DRK og racerne (har vi
fået sendt vores emner til DRK (kommunikation og håndtering af personsager i klubben), 3. Status
på lager af krus, rosetter osv., så vi kan finde ud af hvad der skal købes ind til næste år (Tommy,
Rikke og Maria har set på priser på diverse firmaer der kan leverer rosetter), 4. Promovering af
goldens i DK 2018 (Rikke).
1. Det meste bliver stående hos Maria. Fremover vil RL have et lager af krus, rosetter, tallerkner,
dommer og hjælpergaver hos Maria og Rikke (Det der står hos Bettina afhentes/afleveres inden
næste golden udstilling i Vonge april 2018). Hvis ingen vil have de to reolsektioner stående
forslog Maria at vi sælger dem. Maria tæller goldenbøger op og 2015 udgaven kan bruges til
gaver, 2009 og 2012 foræres væk på FB eller racens arrangementer.
2. Tina har sendt til DRK.
3. Tommy afleverer krus og dummyer hos Maria og det Bettina har skal til Rikke. Rikke går i
gang med at undersøge hvor vi kan få rosetter fra til en rimelig pris og god kvalitet.
4. Rikke havde lavet et oplæg på skrift med alle aspekter omkring promovering. Nogle vil tages i
brug nu og resten henover næste år. Bl.a. besluttede RL at slette alle mailadresser som er
registreret til at modtage nyhedsmail da mange er dem ikke duer mere. Derefter opfordres
medlemmerne til at tilmelde igen, så nyhedsbrevet kan bruges igen. TMU, UU og SU skal sende
færdigt skriv til Tommy når de har arrangementer på plads, med tid, sted, dommere osv. Så kan
de komme ud på nyhedsmail, samt på hjemmesiden og FB i god tid. De samme data sendes
også til Rikke så det kan komme i bladet.
3. Nyt fra formanden:
Tina informerede om at UU ønsker at stoppe i forbindelse med årsmødet og at hun har bedt UU om
at lave et skriv med informationer om hvad der gøres hvornår i forbindelse med en udstilling og
også hvad der er aftalt i forbindelse med de 3 udstillinger i 2018, så det nye udvalg kan tage over
derfra. RL drøftede mulige emner til udvalget og får det på plads snarest muligt. Derudover
drøftede RL behovet for at have en RL hvor alle yder en indsats og løfter i flok. Tina tager sig af
opgaven.
4. Nyt fra udvalgene
SU: Medlemsmøde:
RL arbejder på et oplæg til mødet som forventes afholdt 8/4-17 i Fraugde
UU: Nyt medlem i udvalget fra Sjælland, handlerkursus, tiltag for nye udstillere, status på de nye
klubchampionattitler:
Intet nyt fra udvalget, opgaverne overdrages til det nye udvalg i starten af 2018
TMU: Det nye år:
Udvalget er i gang med at finde terræner og prøveledere til det nye år, oplysningerne kommer
løbende på hjemmesiden. A-prøverne kommer også på plads, men det er som regel med kortere
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varsel, da vi først kan få datoerne når jagtsæsonen er i gang og dem der skal stå for det kommer ud
og apporterer de forskellige steder.
Priser på tripel 2018:
Da det koster mere at registrere DJU-resultater end der kommer ind for deltagelse har RL besluttet
at DJU fremover koster 100 kr. uanset hvad man ellers deltager i. De øvrige priser bibeholdes altså
150kr. for første disciplin og 50 kr. for anden.
Regnskab:
Tommy laver udkast til budget 2018 samt regnskabet for den del af året der er gået i de næste uger
og sender til RL.
Klargøring årsmøde, hvor langt er vi?
Marlene har sagt ja til at lave sundhedsstatistikker samt ærespræmier for sundhedsundersøgt
afkom til årsmødet. Lokale er booket og KK er inviteret. Tina og Tommy laver WT og markprøve top
10 lister, UU laver til udstilling.
NM 2018:
RL drøftede NM-udvalgets oplæg samt de indkomne forslag fra medlemmerne. Maria sender RLs
beslutninger til udvalget inden for 1-2 uger. RLs kommende medlem i udvalget bliver Tina.
Præmiegenstand, dommergaver, hjælpergaver 2018:
RL har stadig krus, men ønsker også at afprøve alternativ præmiegenstand. Derfor besluttes at
indkøbe 150 ”hundeguf” til uddeling på racens WT i marts, samt udstilling og B-prøve i april.
Deltagerne vil der kunne vælge mellem en kop eller denne genstand og derefter evalueres. Rikke og
Maria køber portvin og vin til hjælpere og dommere og vi fortsætter med en bøtte godbidder samt
rødvin/dummy til hjælperne på vores prøver.
Sundhedsdiplomer – afskaffet eller bare glemt?
Sundhedsdiplom/ærespræmie genindføres til de opdrættere der i årets løb har fået mindst 70%
afkom røntgenfotograferet. På årsmødet laves en overhead med navnene på disse opdrættere og
de kan til slut på årsmødet få udleveret deres diplom.
Nye emner til RL:
Fristen udløber 10. oktober. Rikke og Tommy laver opslag på hjemmeside og FB for at høre om der
er nogen der kunne være interesseret som ikke ved at fristen udløber nu.
Status på personsag, hvor Tina har kontakt til et medlem:
Sagen lukkes, det er DKKs afgørelse.
Sponsorer fremover:
Maria tager kontakt til vores nuværende sponsorer og spørger om de ønsker at fortsætte
samarbejdet i 2018 og vender tilbage til RL.
Svar på mail til DKK vedr. ICT og PRA:
DKKs svar til RL er noget manglefuldt og RL skriver tilbage for at få svar på det vi havde spurgt om.
Evt.
Deadline næste Retriever er 28. november. Korrektur sendes til hele RL for at undgå fejl. RL har en
dag til at vende tilbage med rettelser.
Ny mødedato:
28/11 kl. 18 på Skype

Referent Maria Lindegaard

