Referat RL-møde d. 9/3-17 kl 17.30
Deltagere: Tina Hansen, Tommy Petersen, Bettina Holkgaard og Maria Lindegaard
Inden mødet kunne gå i gang skulle RL om-konstituere sig, da Marlene Birkebæk havde valgt at
trække sig. Konstitueringen forløb således at Karin Knudsen træder ind på Marlenes plads som
medlem og de andre poster forbliver uændret.
1. Valg af ordstyrer:
Bettina
2. Budget 2017:
Budgettet for 2017 blev gennemgået og rettet til. Det nye budget bliver lagt på hjemmesiden.
3. Kontor/telefonpenge – Kørselsgodtgørelse:
Kontorpengene afskaffes, telefonpenge sættes ned. Betaling af DKK medlemskab for RL
medlemmer fastholdes da det er et krav for RL medlemmer og samme retningslinjer gælder for
DRKs bestyrelse.
4. Diverse udvalg (UU, TMU og SU) kommisorier og retningslinjer:
RL beder alle 3 udvalg se på deres kommisorier og sende et udkast til RL.
Retningslinjer for TMU: At være ude i så god tid med at finde dommere at det er muligt at finde
nogle lokalt og i hvert fald undgå at tage dommere som skal over broen for at dømme.
Retningslinjer alle udvalg: Tænke praktisk således at vi kan undgå at nogle skal køre langt med ting
til prøver, udvalg og møder.
UU: Dommerønsker til udstillingerne 2018 og 2019 er på plads og så snart dommerne til 2018 har
accepteret vil de blive offentliggjort.
Titlerne junior champion og veteran champion er godkendt af DKK. UU sender ind til DKK som
registrerer titlerne. De opnås ved 3x 1. vinder med CK i respektive klasser. Ejer skal selv gøre UU
opmærksom på at deres hund har opnået titlen.
Pokaler og rosetter til udstillinger og markprøver i år er bestilt.
TMU: B-prøven i Nordjylland mangler kun dommer til kval. prøven. Informationer kommer på
hjemmesiden og hundeweb meget snart. B-prøven i efteråret afholdes i region Lolland/Falster.
WT 10.+11. juni er ikke på plads endnu.
Tripel arrangementer: TMU finder terræn til begge måske Dianalund og hos Gunnar Holm. Skuerne
dømmes af Laila Ager i Jylland og Frederik Kien Hansen på Sjælland.
SU: RL ønsker at SU hurtigst muligt får lavet en forespørgsel på FB ang. interessen for et ICT
foredrag af dyrlæge Christina Noes som har lavet vores ICT-undersøgelse. Foredraget forventes
afholdt i Fraugde fritidscenter ved Odense for at alle har lige mulighed for at deltage. RL ønsker at
SU skal fortsætte med at sammenligne øjendata som brug for dokumentation til DKK for at afskaffe
årlig øjnelysning af goldens. RL ønsker også at SU skal prøve at kontakte en eller flere øjendyrlæger
for at få deres syn på sagen (gerne nogle som ser mange goldens i deres praksis).
RL ønsker at SU skal arbejde for at få lavet avlsrestriktion på PRA i lighed med labrador
5. NM-Komite:
RL nedsætter et udvalg som skal komme med et udkast til udtagelser til NM fremover. Udkastet
skal indeholde retningslinjer for hvordan man kvalificerer sig til deltagelse, samt sikre hvad man gør
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hvis en hund må melde fra og også hvordan der kun sendes hunde afsted med et vist niveau. RL vil
give udvalget rimelig frie tøjler, men skal godkende udkastet, da det stadig er RLs arrangement.
Udtagelserne afprøves i 2018 og evalueres efterfølgende for små-rettelser. Derefter kører
udtagelserne mindst 3 år.
Tommy har været til møde med de andre nordiske lande og fået lavet fælles retningslinjer for
afholdelse af NM fremover. Disse kan ses under punktet NM 2017.
TMU finder den danske dommer som skal sendes til NM i Norge i år.
Aktiviteter 2017-2018:
2017 er næsten på plads, 2018 tages op på næste møde.
Nye Cert-regler?:
UU tager kontakt til DKK for at få deltaljerne omkring det på plads
Pokaler :
Tina har styr på markprøvedelen og Laila Ager på udstillingsdelen. Tommy opdaterer hjemmesiden
snarest
RL ting hos Birger (hvad har vi og hvem henter?):
Annette Damm henter hos Birger, Bettina følger op på hvornår. Tommy og Bettina får hver en
sektion reol således at vi kan opbevare præmier osv. på begge sider af broen.
Golden træning: Tina kontakter Birger for nærmere information om arrangementet. Derefter laves
et budget (Trænerløn, forplejning og pris pr deltager) så vi kan se hvor mange deltagere der skal
være for at det kan løbe rundt og om det så er realistisk. Dette gøres af TMU.
Spalten:
Udsat til næste møde
Hjemmeside:
Udsat til næste møde
Samarbejdsmøde mellem racerne:
Afholdes 16/3-17. Tina, Tommy og Maria deltager
Evt.
Ny mødedato: 5/4-17 kl. 18.30 på Skype

Referant: Maria Lindegaard

