Referat SKYPE RL-møde 5/10 + 16/10
Deltagere: Tina Hansen, Gitte Garrido, Jane Grøndahl, Christina Petersen og Maria Lindegaard
1. Valg af ordstyrer: Tina
2. Opfølgning fra sidst: 1. Korrespondance med DKK, 2. Ny hjemmeside, 3. Goldens i Danmark
2018, 4. Status mentorordning nye opdrættere, 5. Status glas med racens logo, 6. Status NM 2019,
7. Status mulighed for tilskud som kan søges hos RL, 8. Regnskab, 9. Årsmøde, 10. GDPR, 11. Nye
emner til RL, 12. Præmier (tallerkner, krus, glas, godbidder)
1. Maria har skrevet et forslag til en mail til DRK, RL godkendte. Maria sender den afsted.
2. RL mener, det er nødvendigt, at få en ny hjemmeside, men RL mangler overblik over, hvad det
kommer til at koste, samt at vi ved, der vil ligge rigtig mange arbejdstimer i at flytte de data, vi har
på siden nu. Tina Hansen, Rikke Andersen, Birger Knudsen og Torsten Nielsen laver en midlertidig
arbejdsgruppe, der skal give RL mere overblik over projektet,
3. RL, Marlene Birkebæk og Cecilie Kaufmann har lavet en gruppe på Messenger for at
kommunikere lettere om opgaven.
4. Christina har lige færdiggjort et skriv som er sendt til RL. RL kommer med feedback til dette på
mail.
5. Jane bestiller glas (undersøger med fragt, ellers henter vi selv i KBH). Glassene skal først bruges,
når krusene er brugt op.
6. TMU er kommet med et redigeret oplæg til RL. RL drøftede dette på mødet og kommer med
kommentarer på skrift i løbet af den næste uge.
7. De fem racer ønsker ens retningslinjer for dette, så emnet tages op på et møde mellem disse.
8. Christina sender status til RL
9. KK er spurgt som dirigent og har takket ja. RL skal have annonceret for gratis frokost til mødet.
Tilmelding til dette skal være senest 10 dage før årsmødet til Maria. RL stiller forslag som drøftet
på medlemsmødet. Maria formulerer tekst til dette.
10. Jane har set på det og sendt mail til RL. Vi læner os op ad DRK og afventer lidt endnu, hvad de
kommer med på skrift.
11. RL kan glædeligt konstatere at der er et par stykker der har meldt sig til valget. Vi håber, der
kommer et par mere inden fristen udløber, så vi kan få en fuldtallig RL til at løfte de mange
opgaver.
12. UU er kommet med deres synspunkter. Tina spørger TMU i kommende uge inden der tages en
beslutning om vi skal fortsætte med tallerkner eller evt. portvinsglas. Maria bestiller i starten af året
et alternativ til krusene, som vi også har haft i år.

3. Nyt fra udvalgene:
TMU: Dommere til vinder A er på plads, men der er store udfordringer med at finde dommere til
åben A. Gitte sender deltagerliste til Christina, så vi ved hvem der mangler at betale. Gitte sender
mail ud om dette. Vedrørende NM så har RL set på TMUs udspil og har meldt tilbage til TMU.
TMU er begyndt at se på udenlandske trænere til træningsweekend 2020. TMU har virkelig brug for
flere kræfter til at løfte de mange opgaver udvalget har. Der bliver lavet et opslag til FB og RL
håber, at der er nogen der har lyst til at give en hånd med. RL ønsker, at TMU begynder at finde
terræner til 2019 prøverne, så vi kan begynde at se på/få folk til at byde ind på nogle af de opgaver,
der skal laves i forbindelse med dem.
SU: Holder første møde i kommende uge
UU: Der styr på terræn/hal til begge udstillinger i 2019 samt dommere og personale. Der er terræn
til tripel Jylland, samt dommere og personale til skuedelen både på Sjælland og i Jylland. UU er ved
at arrangere handlerkursus samt anatomiforedrag. UU spørger om tilskud fra RL til sidstnævnte. RL
sagde ja og bad om et budget for arrangementet. Maria beder UU om dette. UU er ærgerlige over, at
der er noget information fra DRK og DKK som ikke kommer videre til RL og dermed UU. RL
tager dette med på mødet med DRK d. 25/10
4. Indkøb af diverse dummies: Maria spørger Gilpa om køb af dummies til at erstatte racens
dummies som trænger til at bliver skiftet ud, samt hjælperdummies (Gitte giver melding til Maria
om, hvor mange der skal købes til racens prøver samt hvilken slags)
5. Ansøgning fra medlem om at blive eksteriørdommer:
RL ønsker at indstille vedkommende der har søgt. Tina giver besked til personen og DRK/DKK
6. Punkter til mødet mellem DRK og racerne d. 25/10, samt hvem deltager?
Tina og Maria deltager
Emner til mødet: Skal DRK´s prøver stadig være for alle? Kommunikation RL – DRK – DKK. Info
fra DRK til racerne
7. Mulige emner til liste som RL kunne bede nogle medlemmer byde ind på: Prøveledere til næste
år, skriv til bladet, finde sponsorer til prøverne, arrangere medlemsmøde, sørge for mad til prøver
eller udstillinger, finde hjælpere, opdatere hjemmesiden, hjælpere på dagen på udstilling og måske
markprøve.
RL afventer at TMU får sat terræn på deres arrangementer, så vi kan begynde at søge hjælp til de
forskellige opgaver, specielt til opgaven som prøveleder, ville det være rigtig godt at få på plads i
god tid. RL regner med, at kunne sætte listen på hjemmesiden og FB enten slut 2018 eller start
2019.
8. Forslag fra sponsor om medlemsrabat. Hvordan kan det håndteres? hvis vi ønsker det?

RL har ikke en løsning på håndtering og administration for nærværende, hvorfor pkt. betragtes som
færdigbehandlet.
9. Evt.
Jane følger op på location til årsmøde
10. Næste mødedato: 14/11-18 kl. 18 på Messenger og 6/1-19 kl.? Sted?
Referent Maria Lindegaard

