Referat Messenger RL-møde 14/11 kl. 18
Deltagere: Tina Hansen, Gitte Garrido, Jane Grøndahl, Christina Petersen og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Tina
2. Opfølgning fra sidst: 1. Ny hjemmeside,2. Goldens i Danmark 2018, 3. Status mentorordning nye
opdrættere, 4. Status glas med racens logo, 5. Status NM 2019, 6. Regnskab (Poster i excelark,
status budget, tilmeldingsgebyrer til WT i Fuglebjerg), 7. Årsmøde, 8. Præmier (tallerkner og nye
portvinsglas), 9. Status mail til DRK, 10. Mulige opgaver til liste som kunne lægges ud til
medlemmerne.
1. Tina har fået et tilbud fra Mobillos som vi arbejder videre med.
2. Tæt på at være i mål. Marlene bestiller to prøvetryk, så vi kan se hvordan bogen ser ud ”live”.
Jane og Marlene ser den igennem.
3. Christina starter projektet op. Sættes på hjemmesiden og FB. Jane sørger for, at det kommer i
spalten.
4. Der er leveret en palle med ølglas hos Maria, portvinsglas leveres i starten af december.
5. Udtagelserne er nu godkendt og sættes på hjemmeside og FB.
NM Budget 2019 godkendt
6. Christina sender posterne til RL. Gebyrer fra WT Fuglebjerg OK. Christina rykker for manglende
betalinger (efteranmeldelser)
7. Forslag til årsmødet vedrørende PRA avlsrestriktion, stilles af RL. Forslaget er skrevet, men der
mangler en tekst/begrundelse for forslaget. Maria skriver dette og sender til RL.
Huske diverse udvalg på, at der skal skrives årsberetninger
Sundhed top 10: Christina ser på det
Lister for WT og markprøver: Maria og Tina
Mad (tallerkner) og drikke: Maria
Kage: Jane og Gitte
8. Maria laver forslag til fremtidig brug af tallerkner og portvinsglas på prøver og udstillinger (efter
Rikke Andersen og Maria har fået talt lageret op).
9. Maria har rykket for svar på mail sendt til DRK 14/10-18.
10. Udsættes til næste møde.
3. Løse ender fra Messenger-tråd: 1. Materiale til spalten (hvordan sikrer vi fremadrettet at få fyldt
noget i spalten?), 2. Godkendelse af referat fra sidste møde, 3. Opdateringer på hjemmesiden, 4.
Status manglende betalinger til racens arrangementer, 5. Fullrate abonnement, 6. Fælles DNA, 7.
Status medlemmer til TMU og UU, 8. Info til medlemmerne om svar på kravet om brugsprøve for
uddeling af certifikat, 9. Svar på sag om kryptorchisme, 10. Svar på ønske om brugsprøve som
godkendelse af hanhunde der skal indgå i avl, 11. Skriv vedr. reglement for kvalifikationsprøve, 12.
Indkøb af dummier (hjælperdummier, NM dummier, fornyelse af racens dummier og måske vinder
dummier til vores WT?)
1. Jane vil fremover give besked, når der er 14 dage til deadline, således at vi har bedre tid til at få
materiale til spalten. Jane har spurgt DRK om deadlines for bladet i 2019, men ikke fået nogen
liste endnu. Spalten sættes på som fast punkt på dagsordenen til RL-møder fremover.
2. Er godkendt. Maria sender til Rikke/Birger til hjemmesiden.

3. Alle tjekker, om det de har bedt om at få på hjemmesiden er ok og ellers sendes til Rikke
Andersen/Birger.
4. Christina rykker for disse.
5. Christina kontakter Fullrate og Annette Damm for at se, om der kan findes en løsning til at
overdrage abonnementet til RL.
6. SU har drøftet det på deres første møde og arbejder videre med emnet.
7. Ingen har desværre meldt sig. RL laver nyt opslag på FB. Hvis det ikke er muligt at få nogen til at
hjælpe i udvalgene, må vi se på, om vi skal afholde færre arrangementer fremover eller om de
primært skal holdes på Sjælland.
8. Tina spørger DRK, om de har fået et officielt svar fra DKK.
9. Sagen er opklaret og hunden var ved en fejl registreret som kryptorchid hos DKK.
10. Tina svarer medlemmet som har spurgt RL.
11. RL bakker op om skrivet, Tina sender svar til Christian Brix.
12. Maria sender forespørgsel til en af vores sponsorer om priser og mængder.
4. Nyt fra udvalgene:
UU: Der har været stor interesse for foredraget om anatomi, så vi håber på mange tilmeldte.
SU: Har holdt deres første møde med konstituering.
TMU: Forsøger at arrangere en åben A.
Har skrevet til fire jyske/fynske regioner for at spørge om nogen kunne være interesseret i at
arrangere vores forårs WT og markprøve. To regioner har takket nej og to har ikke svaret endnu.
Har besluttet at der ikke bliver DM for hold og individuelt på WT i 2019.
Træningsweekenden er droppet, der forsøges at arrangeres en træningsdag øst og vest for
Storebælt i stedet for.
5. Evt.
6. Ny mødedato:
7. 12/12-18 kl. 18 på Messenger
6/1-19 kl. 11 i Næstved
Referent Maria Lindegaard

