Referat til SKYPE møde 28/6-18 kl. 19.00
Deltagere: Tina Hansen, Gitte Garrido, Christina Pedersen, Jane Vistisen og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Tina
2. Opfølgning fra sidst: 1. Henvendelse til DKK vedrørende afskaffede avlsrestriktioner, 2. Ny
hjemmeside, 3. Goldens i Danmark 2018, 4. Status på skriv om medlemsmødet, 5. Status regnskab
på udstillinger 2017 og 2018, 6. Status Dankort. 7. Status mentorordning nye opdrættere, 8. Status
på glas med racens logo, 9. Status ansøgning fra eksteriørdommer som er autoriseret for mange
andre racer, 10. Status sundhedsudvalg, 11. Status NM/RKU 2019 samt udtagelser fremover.
1. RL afventer stadig svar fra DKK. Når dette kommer ønsker RL at SU løber med denne opgave.
2. RL har fået tilbud fra Mobillos. Tina taler med Birger om det og spørger hvad det kræver at
skifte og om han vil hjælpe, hvis/når vi skal skifte. Christina sørger for at opsige Epay og
Clearhouse, da vi ikke bruger dette modul mere.
3. Jane har sendt materiale til Marlene og følger op på hvor langt vi er mht. udgivelsestidspunkt
og hvor mange bøger vi forventer at skulle give væk (og dermed hvor mange vi skal bestille
samlet).
4. Christina laver til næste møde.
5. Christina rykker for resultat for 2017 hos Tommy og mangler der ud over et par småting fra
Vonge, derefter kan det sender til UU.
6. Christina bestiller
7. Christina arbejder på sagen, og forventer det ligger færdigt til brug i efteråret.
8. Jane undersøger hos Weidinger priser og muligheder til næste møde.
9. Tina svarer vedkommende.
10. Der er kommet en del henvendelser fra interesserede og der er nu sammensat en nyt udvalg.
Maria og Annelise træder nu endeligt ud af udvalget.
11. RL har desværre set sig nødsaget til at nedlægge udvalget grundet samarbejdsproblemer. RL
beder TMU komme med et udspil hurtigst muligt til hvordan udtagelserne skal foregå
fremadrettet. RL ønsker et regelsæt som skal være simpelt og let gennemskueligt. RL ønsker
også at TMU begynder at arbejde på NM 2019 som skal holdes i DK. Her tænkes på terræn,
prøveleder samt det praktiske omkring prøven. Oplæg til begge dele gerne et sted mellem 1/8
og 1/9.
3. Henvendelse fra medlemmer af TMU vedrørende NM: Henvendelse drøftet. RL sender svar.
4. Fremtidigt tilskud fra RL til NM: RL har brug for hver især at tænke lidt over hvad der skal gøres i
fremtiden. Dette gøres til næste møde.
5. Regnskab: Christina sender nuværende status til RL, så vi har tid til at se på det.
6. Nyt fra udvalgene:
UU: UU har omkonstitueret sig således at Rikke Andersen nu er blevet formand. Derudover
arbejdes der på at få flere medlemmer i udvalget. Marlene Birkebæk har trukket sig. Rikke
Andersen kan nu også opdatere på hjemmesiden og gør det flittigt.
TMU: B-prøve: Terræn og prøveleder er på plads. Dommere mangler stadig. Tina rykker Joe for at
få det på plads hurtigst muligt.
Info om WT skal også snart være på plads.
SU: Se punkt 2. 10

7. Årsmøde 2019: Jane booker lokale, Rikke Borring dirigent (vi spørger KK som vanligt)
8. Resultater på hjemmesiden (GPDR): Jane ser på det, men først til august
9. Medlemmer til RL til 2019: Erfaringer viser at der efterhånden er for få der melder sig til sådanne
hverv. Derfor vil RL selv tænke over mulige emner man kunne spørge. Emnet tages op på næste
måde hvor også Gitte og Tina som er på valg vil tænke over om de ønsker at genopstille.
10. Evt.
Status på præmier til resten af året: Maria undersøger status på krus og godbidsposer.
11. Næste møde: Holdes i Fraugde d. 7/8 kl. 17. Maria booker lokale og bestiller mad
Referent Maria Lindegaard

