Referat RL-skypemøde onsdag d. 21. marts kl. 18
Deltagere: Tina Hansen, Gitte Garrido, Rikke Borring, Jane Grøndahl, Christina Petersen og Maria
Lindegaard
Afbud: Tommy Petersen
1. Valg af ordstyrer: Maria
2. Opfølgning fra sidst: 1. Status på sponsorer, 2. Status på mailadresser og brug af nyhedsbrev, 3.
Henvendelse til DKK vedrørende de afskaffede avlsrestriktioner, 4. RL medlemmer i udvalg, 5.
Korrespondence med DKK vedrørende PRA og ICT 6. Træningsweekend/info på hjemmesiden, 7.
Betalingsmodul, 8. Status ny hjemmeside, 9. Status Goldens i Danmark 2018, 10. Status
kennellinks/hanhundeliste.
1. Som nævnt sidst fortsætter Petcare og Gilpa uændret fra sidste år. Dummyshoppen stopper
som sponsor og RL vil fra gang til gang se om det er muligt at få andre sponsorerer på. På WT d.
10/3 var det Hunde og Kattefoder der leverede fine præmier. UU sørger selv for ekstra
sponsorer til deres arrangementer og har sat en masse nyt og spændende i værk til kommende
udstilling.
2. Tommys opgave, intet nyt indtil videre
3. Afventer svar fra DKK
4. Tina og Gitte går i TMU, Jane i NM-udvalg, Maria i UU og Christina i SU med Maria på sidelinjen
i hvert fald til efter medlemsmødet. Mht. NM blev RL enige om at der på nuværende tidspunkt
køres med de hunde på træningerne som er kvalificeret til at deltage på disse. Der gives ikke
dispensation for dette.
5. Tages på næste møde
6. Tommy sætter det på hjemmesiden i dag (d. 21/3) efter aftale med Gitte. Maria spørger
Marlene Birkebæk om hun vil sætte det på FB samt hjemmesiden.
7. Tommy opgave – virker stadig ikke, Tina spørger Tommy om hvad status er.
8. Tommys opgave – Rikke overtager
9. Tommys opgave – Tina spørger Tommy om status og om nogen andre skal overtage
10. Efter ønske fra Lisbeth differentieres prisen på de to lister så Lisbeth lettere kan gennemskue
hvad en betaling er for, da folk ikke er så gode til at skrive hvad det er de overfører penge for.
Så de to priser bliver 225 kr. og 250 kr. for et år 1/1-31/12. Rikke overtager opgaven fra Tommy
med at informere annoncørerne.
3. Nyt fra udvalgene (SU medlemsmøde, TMU præmiegenstande til golden arrangement Jylland)
SU: Slideshow til medlemsmøde er snart klar og sendes til SU og RL
TMU: Mht. præmier og gaver der skal med til Jylland så spørger Maria Joe og hvis han ikke kan have
det med kan Jane. Maria spørger Kurt mht. antal dommere og hjælpere på B-prøven.
Om knap tre uger er der 2 måneder til RLs næste WT. Så derfor opfordres der fra RL til at der meget
snart kommer mere info på hjemmesiden vedr. denne prøve fra TMU.
UU: RL vil bede UU om at lave mere reklame for alle de nye spændende tiltag som de har laet til
årets udstillinger. Opslag på FB samt hjemmesiden. Fremover vil Maria sørger or at bringe nyt fra
udvalget på RLs møder.
4. Nye medlemmer til SU
5. Christina laver opslag på FB

6. Status overdragelse af kassererposten
Christina afventer info fra Tommy som skal sætte gang i overdragelsen. Der mangler også info om
regnskabssystem samt hvor længe vi er bundet af dette. Christina har spurgt efter
papiroverlevering, det bliver d. 8/4 til medlemsmødet.
7. Krav for hanhunde inden parring (dokumentation for normal testikelstatus)
Henvendelse fra Lene Sørensen vedr. hvorfor en bestået brugsprøve ikke kan bruges som
avlsgodkendelse/konstatering af at der er to normale testikler på en hanhund. Maria skriver til DRK
8. Fremtidige møder mellem RL og udvalg
RL vil fremover forsøge at holde et årligt møde med alle udvalgene. Dette for at øge samarbejdet,
samt få større viden om hvad der rør sig. Dato findes til næste møde, bliver formentlig i løbet af
sommeren. RLs medlemmer i de forskellige udvalg giver denne info videre, samt opfordrer udvalgs
medlemmerne til at læse referater fra RLs møder.
9. Evt.
Christina laver skriv om Cruft´s til næste udgave af bladet
Reminder til Jane om at udvalgenes sammensætning skal redigeres i Spalten. Hvem gør det på
hjemmesiden?
10. Ny mødedato
Skypemøde d. 1. maj kl. 18
Referent Maria Lindegaard

