Referat RL-møde 7/8-18 i Fraugde kl. 17
Deltagere: Tina Hansen, Jane Grøndahl, Christina Petersen, Gitte Garrido og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Maria
2. Opfølgning fra sidst: 1. Opfølgning korrespondance med DKK, 2. Ny hjemmeside, 3. Goldens I
Danmark 2018, 4. Status på skriv om medlemsmødet, 5. Status regnskab på Vonge 2018 , 6. Status
Dankort, 7. Status mentorordning for nye opdrættere, 8. Status glas med racens logo, 9. Status NMudtagelser 2019 samt NM 2019. 10. Tilskud til deltagere som tager ud og repræsenterer racen. 11.
Regnskab, 12. Årsmøde, 13. GDPR, 14. Nye emner til RL, samt om Tina og Gitte genopstiller. 15.
Status præmier (krus og godbidder).
1. RL er frustrerede over at vi ikke kan gøre en forskel i racespecifikke sager i samarbejdet med
DKK og vil kontakte DRK, for om vi ad den vej kan få en bedre mulighed for at blive involveret i
racespecifikke sager i DKK.
2. Det er en kæmpe opgave og også meget dyrt at skifte til Mobilos som DRK og labrador har. Tina
taler med Birger og med labrador RL for at få præcis pris samt indblik i hvad det kræver og om
det virker tilfredsstillende.
3. Maria taler med Marlene for at høre hvor langt vi er. Bogen bliver ikke færdig til
efterårsweekenden.
4. Christina har skrevet hvad der blev talt om og ønsket på medlemsmødet. Det er sendt til resten
af RL.
5. Resultatet for Vonge er et overskud på omkring 11.000. Dette er også sendt til UU.
6. Er bestilt
7. Christina skriver færdig i september.
8. Jane har fået pris på portvinsglas fra Weidinger, men de er for dyre i forhold til vores budget for
præmier. Jane undersøger om der er andre muligheder. RL talte også om man kunne få nogle til
at tage billeder af hundene på dagen som præmie. Christina arbejder videre med dette.
9. TMU har drøftet begge dele på seneste møde. RL modtager dette på skrift senest 1/9-18.
10. RL ønsker at give tilskud, men tilskuddet skal gives til noget hvor man udtages/kvalificeres.
Maria laver et udkast til næste møde.
11. Christina informerede om hvordan det ser ud indtil videre. Da RL har valgt at bruge et andet
regnskabsprogram end tidligere, er det ikke muligt at trække tal ud som kan holdes direkte op
mod budgettet. Christina trækker posterne ud og sender til RL, så kan vi lægge de forskellige
poster sammen og holde op mod budgettet. Ellers skal Christina lave årsregnskab flere gange
om året og det skal der ikke bruges tid på. Mobilepay, Epay og Clearhouse er ikke opsagt som
tidligere aftalt, da det ikke koster noget at have det sålænge det ikke bruges og måske får vi
brug for det senere.
12. Tina spørger KK om dirigent posten. RL byder alle medlemmer på frokost inden årsmødet, dog
skal der forhåndstilmeldes til dette. Jane har booket lokale i Korsør. Tina genopstiller, mens
Gitte ikke ønsker at genopstille. RL vil opfordre i spalten, på hjemmesiden og FB til at nogle nye
stiller op så racen bliver bredt repræsenteret i RL. Fristen er 10/10.
13. Jane ser på det, men det er en større opgave og forventes først at være på plads om cirka 2
måneder
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14. Se punkt 12
15. Maria har sendt til RL. RL forventer snart at skulle købe flere dummies til hjælpere og fornyelse
af racens beholdning. Maria undersøger priser.
Nyt fra udvalgene:
UU: Maria havde bøn med fra UU vedrørende mailkorrespondance og hvem hvilke mails bliver
sendt til og besvaret af.
TMU: Dommere til de to kommende prøver er en kæmpe udfordring. Alle i TMU kæmper for at få
det på plads snarest muligt.
SU: Har samlet sig og holder møde inden for de næste par uger.
Forslag til kommende årsmøde om avlsrestriktion på PRA
Ændring af krav til Basis og Basis+ stambøger
Punkt 4+5: Se Christinas skriv fra medlemsmødet. Maria skriver mail til DRK om racens ønsker
vedrørende PRA og basis og basis+
Evt.
Ny mødedato: 5/10 kl. 18.30

Referent Maria Lindegaard

