Referat SKYPE-møde d. 11/9 kl. 19
Deltagere: Tina Hansen, Tommy Petersen, Karin Knudsen, Rikke Andersen og Maria
Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Maria
2. Godkendelse af referater, har vi nogle der ikke er godkendt endnu? Er alle på hjemmesiden
? (skal være på hjemmesiden senest 3 uger efter møde):
Der har været udfordringer med adgang til hjemmesiden, men Tommy sætter det på
snarest.
3. Tripel skue resultater, billeder og sponsornavn mangler på hjemmesiden:
Samme svar som til punkt 2.
4. Nye priser på tripel i 2018:
Udskydes til næste møde
5. RL ting hos Kurt:
Maria henter i løbet af den næste uges tid. Det der kommer med til Sjælland skal videre til
Tommy. Kurt Vium har indvilget i at have den anden halvdel stående hos ham.
6. Hvem besvarer og administrer RLs FB profil?
Rikke vil gerne tage denne opgave
7. Dagsorden til mødet mellem racerne 14/9-17, samt mødeindkaldelsen som vi står for,
hvem gør det?
Tommy og Tina deltager fra goldens. Tommy sender dagsorden ud når der er meldt tilbage
fra de andre racer. Goldens ønsker at drøfte følgende på mødet: At DRKs vedtægter bliver
gennemgået med henblik på en opdatering og at racerne har direkte kontakt til DKK i
racespecifikke sager i stedet for at det skal gå gennem DRK.RL er bekymret for den måde
der er lagt op til at DRKs sundhedsudvalg skal styres på. RL ønsker at et SU i DRK regi skal
fungere som sparringspartner, give informationer videre, samle informationer osv. Men at
racen selv har kontakt til DKK samt styrer hvad der er relevant at arbejde med.
8. Bookning af lokale til møde d. 8/10, hvem gør det?:
Rikke
9. Møde mellem DRK og racerne d. 4/10, hvem deltager og har vi noget der skal med på
mødet?:
Tina, Tommy og Maria. Goldens ønsker at drøfte følgende på mødet: Kommunikation fra
DRK til racerne og håndtering af personsager i klubben.
10. Henvendelse til RL vedrørende opdrætter.:
Tina tager kontakt til opdrætteren
11. UU: Status, Nyt medlem fra Sjælland, Handlerkursus, tiltag for nye udstillere, Status på de
nye klubchampionat titler:
Udskydes til næste møde
12. NM-update (hvad er der sket i forbindelse med ændring af præmiering af hold):

Tommy informerede om at der var sket en fejl til NM ved den første sammentælling af
point, således at det hold som havde flest point ikke vandt, fordi det havde et 0 på holdet.
Ved tidligere NM har hold med 0 godt kunne placeres og blev det således også nu, efter
resultaterne blev rettet til.Tommy retter snarest på hjemmesiden og sørger for at det
bliver skrevet ned i NM-regi,, så man undgå misforståelser i fremtiden.
13. NM 2018?:
Udskydes til næste møde
14. Antal kopper tilbage efter efterårsweekenden/ny præmiegenstand næste år?:
Mangler tilbagemelding fra Bettina før vi ved præcist hvad vi har tilbage. Udskydes til
næste møde
15. Status på hanhund med avlsforbud:
Avlsforbuddet er ophævet pga. procedurefejl hos DKK. RL afventer svar fra DKK på en mail
omhandlende emnet generelt.
16. BIR/BIM brugshund på raceudstillinger:
RL besluttede at der fremover på racens udstillinger skal laves BIR/BIM brugshund
konkurrence
17. Klargøring årsmøde for 2017. Hvem gør hvad?:
Tina spørger Marlene Birkebæk om hun også i år vil være racen behjælpelig med at lave
statistikker til årsmødet. Resten udskydes til næste møde
18. Evt.:
Maria mindede om at vi når vi står som arrangører skal huske
prøveledere/udstillingsledere på at de skal nævne for deltagerne at vi gerne vil bede dem
huske at takke diverse sponsorer for de præmier de vinder på arrangementet.
Goldens i Danmark 2018: Rikke vil gerne lave et stykke arbejde for at promovere bogen.
Rikke taler med Marlene om hvordan det skal gribes an.
RL talte om det aflyste medlemsmøde. SU havde bedt RL drøfte om et medlemsmøde
kunne holdes i forbindelse med årsmødet. RL mente det ville blive svært at nå begge
møder, samt at det ikke kan lade sig gøre for RL at deltage hvis medlemsmødet skulle
holdes inden årsmødet pga. alle de praktiske ting som skal ordnes inden. SU forsøger at
afholde mødet en søndag i foråret i stedet. Pt. aktuelle datoer er 25/3 eller 8/4. RL drøfter
mødet nærmere d. 8/10 og melder derefter en dato ud.
19. Ny mødedato d. 8/10:
Rikke booker lokale i Odense og bestiller mad

Referent: Maria Lindegaard

