Referat Messenger RL-møde d. 12/12 kl. 18
Deltagere: Tina Hansen, Christina Petersen, Gitte Garrido, Rikke Borring og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Gitte
2. Opfølgning fra sidst: 1. Status på ny hjemmeside, 2. Goldens i Danmark 2018, 3. Status
mentorordning, 4. Status glas, 5. Status NM 2019, 6. Status regnskab, 7. Årsmøde (forslag, lister der
skal laves), 8. Fremadrettet brug af tallerkner og portvinsglas, 9. Status mail til DRK, 10. Mulige
opgaver til liste som kunne lægges ud til medlemmerne, 11. Status manglende betalinger til racens
arrangementer, samt prøveleder som blev betalt to gange, 12. Fullrate abonnement, 13. Status
medlemmer til UU og TMU, 14. Info til medlemmerne om svar på kravet om brugsprøve for
uddeling af certifikat, 15. Indkøb af dummier, 16 Status på GDPR.
1. Arbejdet på den nye hjemmeside er i gang. RL drøftede hvorvidt det er vigtigt at få alle de
gamle resultater fra prøver og udstillinger med over på den nye hjemmeside og besluttede at
2017 og 2018 vil blive overført. Fremover vil vi også kun sætte de resultater på hjemmesiden
som ikke ligger på DRKs side, da der ikke er nogen grund til at både DRK og vi laver dette
arbejde. Der vil under nyheder kunne sættes et skriv med billeder op fra et af vores egne
arrangementer, hvis dette er blevet lavet men, ikke systematisk alle golden resultater året
igennem. Lister hvor oplysningerne ikke kan findes andre steder så som champions,
pokalvindere osv., vil stadig blive opdateret.
2. Tina kontakter Marlene for at få den sidste liste som skal rettes til inden bestilling. Halvdelen af
bøgerne ønskes leveret hos Rikke Borring og den anden halvdel hos Maria Lindegaard.
3. Kommer i spalten, hjemmeside og på FB snarest. Christina laver også en gruppe på Messenger
for medlemmerne af gruppen samt RL.
4. Portvinsglassene er på vej en af de nærmeste dage. Leveres hos Maria.
5. Dato besluttet endeligt til d. 27/7.
6. Christina sender et færdigt regnskab så snart det er færdigt, samt laver en aftale med revisor.
7. Forslag sendes til KK som RL foreslår som dirigent, han ønsker at få materialet løbende, samt til
spalten. Maria spørger om Lisbeth Bech vil lave listerne vedrørende udstilling, Tina spørger Lars
Mertz vedrørende listerne til prøver og Christina går i gang med listerne til sundhed. Tina, Gitte
og Maria laver pokallister til WT og markprøver. Rikke skriver julehilsen.
8. Tages på næste møde.
9. Maria har rykket igen, afventer svar.
10. Afventer at næste års program ligger mere fast.
11. Der arbejdes på sagen, prøveleder har betalt det tilbage som vi havde kommet til at overføre to
gange.
12. Christina afventer svar fra Fullrate.
13. Ingen har desværre meldt sig, hvilket RL synes er utrolig ærgerligt. Fremover kan det få
konsekvenser for RL´s arrangementer.
14. Tina har spurgt DRK, afventer svar.
15. Maria har taget kontakt til en af vores sponsorer som er ved at undersøge priser.
16. Afventer info fra Jane som ikke kunne deltage i mødet.
3. Nyt fra udvalgene

SU: Intet nyt, SU mangler at få en konstituering samt et kort referat af første møde på
hjemmesiden. Christina sørger for dette.
UU: Der er omkring 40 tilmeldte indtil videre til anatomi-foredrag.
TMU: Tre af fire adspurgte regioner har indtil videre sagt nej til at arrangere vores forårs B-prøve og
WT. RL har lovet DRK at der er styr på terræn i januar således at de kan sætte dommere på, så det
er ved at være lidt presset, men vi håber at det kan nå at komme på plads.
4. Fornyelse af hvalpe- hanhunde og kennelliste: RL skal være opmærksom på at det sidste år gav
mange udfordringer at få betalinger i gennem til hanhunde og kennel liste, så i år skal vi prøve at
være på forkant. Annonceringer der ikke er betalt for allersenest 1/3 skal pilles af listen. Christina
og Lisbeth er opmærksomme på dette og der er allerede nogle som er begyndt at betale.
5. Evt.
DJU resultater for tripel på Sjælland er endnu ikke kommet på hundeweb. Tina sender listen igen til
Connie Svane.
Maria opfordrer til at vi bliver bedre til at få svaret og afsluttet spørgsmål i vores Messenger-tråd
mellem møderne. RL var enige i at vi kunne blive bedre til dette og vi drøfter det nærmere på
næste møde.
6. Ny mødedato 6/1-19 i Næstved hvor fokus vil være at blive klar til årsmøde.
Referent Maria Lindegaard

