RL-skypemøde mandag d. 12/2-18. kl. 18
Deltagere: Tina Hansen, Tommy Petersen, Jane Grøndahl, Christina Petersen, Gitte Garrido og Maria
Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Maria
2. Info til nye RL-medlemmer: Tina sender en mail til de nye RL-medlemmer der beskriver RLs
opgaver, derud informerede Tina om hvordan vi varetager opgaverne i RL.
3. Opfølgning fra sidst: 1. Status på sponsorer. 2. Status på mailadresser til nyhedsbrev. 3.
Henvendelse til DKK vedrørende de afskaffede avlsrestriktioner.
1. Petcare og Gilpa fortsætter som sponsorer hvilket RL er meget glade for. Dummyshoppen
stopper som sponsor og RL arbejder på at få forskellige sponsorer på de kommende
arrangementer og har kontakt til et par stykker.
2. Tommy arbejder på det, regner med at det er ok snarest. Tommy laver så en tekst der
opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Derefter ønsker RL at vi og udvalgene
skal bruge nyhedsbrevet mere aktivt. Så hvis man har et arrangementet eller andet hvor
tilmeldingsfristen snart udløber vil det være en rigtig god ide at sende det ud med nyhedsbrev.
Send tekst til Tommy som sender nyhedsbrevet ud.
3. RL undrer sig over at der ikke har været en evaluering af afskaffelsen af avlsrestriktionerne 1/113. Har det haft den ønskede effekt? Hvad har konsekvenserne været? Maria skriver svar til
DRK/DKK snarest. RL ønsker selv at arbejde for at få flere stambogsførte golden retrievere da
tallet er faldende og det er svært at få en golden retriever hvalp. RL hører fra mange, samt kan
læse på FB at mange nye købere er utilfredse med afskaffelse af avlsrestriktioner. Vi hører at de
mener at argumentet for at købe en golden med stamtavle falder væk med afskaffelsen af
disse. RL vil arbejde med en mentor ordning som kan hjælpe folk i gang med opdræt. Christina
og Maria laver et oplæg til dette.
4. Fordeling af RL medlemmer i diverse udvalg: TMU: Gitte Garrido, UU: Maria Lindegaard, NM: Tina
Hansen og SU: Christina Petersen.
5. Nyt fra formanden: Se unde NM-udvalg
6. Nyt fra udvalgene (TMU de to prøver i marts og april, data til hjemmesiden, træningsweekend og
fremtidig påsætning af dommere til vores prøver, SU: medlemsmødet d. 8/4 og korrespondence
med DKK vedr. ICT og PRA, UU: dommere til tripel).
TMU: WT d. 10/3 er ved at være på plads med dommere og prøveledere (Maria gjorde opmærksom
på at RL tidligere har aftalt at dette skal være på plads senest 2 måneder før et arrangement og
opfordrer til at dette vil være i orden til fremtidige arrangementer). Trænere og terræn til
træningsweekenden er også på plads og kommer på hjemmesiden snarest. De fleste af dommerne
er også på plads til B-prøven og er Christian Brix og Iben Pytlick. TMU mangler svar fra region Fyn
om hvilket terræn vi får lov at bruge.
NM: Walther Mygil bliver udtagelsesleder for NM-udtagelserne. Han har selv sat datoerne til
udtagelserne for at få det til at passe ind i hans kalender. Dog er der en udforing med den ene dato
som ligger i goldens egen træningsweekend.
SU: Christina og Maria taler sammen snarest om overdragelse af diverse info til Christina. Maria er
med på sidelinjen i hvert fald til efter medlemsmødet d. 8/4. Tommy sætter tilmelding op på
hjemmesiden så man kan melde til samt se hvem der eller er tilmeldt, så der er mulighed for
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samkørsel. Marlene Birkebæk har tilbudt et foredrag den dag med Liselotte Christensen om et
emne indenfor adfærd. Det har RL og SU takket ja til.
Der er kommet svar fra DKK vedr vores langvarige mailkorrespondence om PRA og ICT. RL undrer
sig over svaret som ikke lægger op til samarbejde og input fra RL/SU og Maria skriver tilbage til
DKK.
UU: Der er fundet dommere til årets to tripel arrangementer og i øst bliver det Randi Pedersen og i
vest bliver det Cecilie Kaufmann. UU har også arbejdet på at få lavet nogle nye flotte rosetter til
vores udstillinger som nu er bestilt.
Hjemmesiden: Betalingsmodullet virker stadig ikke. Tommy kontakter firmaet som står for det og
får afklaret hvad det vi betaler for i forhold til at det stadig ikke virker. Tommy kontakter også
Birger som er inde i systemet. Tommy tager også kontakt til DRK for at høre hvor langt de er med
den nye hjemmeside og hvornår vi kan tænkes at kunne komme på også. RL ønsker også info om
priser og muligheder på den nye hjemmeside.
Spalten og FB: Overtages af Christina og Jane.
Goldens i Danmark 2018: Tommy overtager ansvaret fra Karin og Bettina for artikler og
resultatsider. Udgivelsen rykkes til august i forbindelse med golden arrangementet. RL spørger
Malene om at lave en annonce til FB som vi så kan dele. Tommy tager fat i Marlene om det
praktiske omkring bogen. Deadline og betaling skal afklares.
Hvalpelisten/kennel links (fornyelse og fremtid): Hvalpelisten kommer til at køre som hidtil indtil
videre. RL kan se at der ikke er flere kuld på DKKs liste så vi ændrer ikke noget lige pt.
Hanhundelisten og kennellinks skal betales nu og dem der betaler/forlænger inden ¼ får det til
”gammel pris”. Men herefter bliver prisen sat op til 250 kr. pr liste for et helt års annoncering. RL vil
også se på hvordan man kan annoncere fremtidige kuld på tæver som endnu ikke er parret.
Manglende pokaler fra årsmødet: Så vidt RL ved manglede der kun en pokal til årsmødet. Det var
den fra begynderklasse B-prøve. Tommy og Jane sørger for at den kommer fra sidste års vinder og
til Bent Müller.
Ny mødedato: 21/3 kl. 18 på Skype
Evt.
Maria spørger Marlene om at lave opslag på FB om Guisachan, hvis der er nogen der skal derover
sørger Jane for at få lavet et banner til dette.
Tommy og Christina aftaler overtagelse af kasserer posten.

Referant Maria Lindegaard

