Raceledelsens beretning 2009.
Alle raceledelsens møder er blevet holdt her på Fraugdegård, da dette er
det mest centrale for alle i ledelsen og af hensyn til økonomien.
Raceledelsen bestod i 2009 af følgene medlemmer:
Formand: Svend Aage Nielsen
Næstformand: Marlene Birkebæk
Sekretær: Anette Damm
Kasserer: Conni Pallesen
Medlem: Søren Grindsted
1.Supplant: Maria Lindegård
2.Supplant: Birger knudsen
Desværre valgte 2 af de erfarne medlemmer at udtræde kort tid efter
årsmødet af personlige årsager. Vi vil god sige tak til Anette og Søren
for deres tid i raceledelsen.
Ved omkonstitueringen indtrådte Maria Lindegård og Birger Knudsen i
deres sted. Da det på sidste årsmøde blev besluttet at raceledelsen skulle
bestå af 5 medlemmer plus 2 supplanter, var vi lidt i knibe.
Raceledelsen besluttede på førstkommende møde at udvide med 2 og
da der på årsmødet var 2 medlemmer der opstillede, uden at blive valgt
ind, kunne
de erstatte de 2 supplanter. Dette var fuldt legalt, de måtte dog ikke
kaldes supplanter, da de ikke var blevet valgt. De blev herefter kaldt
”Eksterne medhjælpere” Vi siger tak til Gitte Sjælland og Annitta Hansen
for at de ville være raceledelsen behjælpelig. De 2 har været med til alle
vore møder og var derfor oplagte emner til at blive opstillet for 2010.
Valget 2010 er jo overstået, og det er lidt skuffene at så få medlemmer
har stemt, men det tager raceledelsen som et tegn på at vi gør det godt nok.
Jeg synes det er for dårligt at under 10% af vores racemedlemmer orker
at stemme og gøre deres mening til kende. Raceledelsen har heller ikke
modtaget emner der ønskede at opstille til raceledelsen, så der er mange
nydere og få ydere. I 2008 var vi 1377 medlemmer, i 2010 er tallet faldet
til 1272, det er over 100 medlemmer vi har mistet, der har selvfølgelig

været afgang, men med tanke på alle de hvalpe der er lavet er dette måske
noget vi skal tænke alvorligt over.
Raceledelsen arbejdede også i 2009 på at C-hunde kunne bruges i avlen,
derfor anmodede raceledelsen om et møde med DKK´s sundhedsudvalg,
det var et positiv møde men der var ikke bred enighed om dette var den
rette vej. DKK bad raceledelsen om at udarbejde en strategi hvordan dette
skulle føres ud i livet. Raceledelsen udarbejdede så en plan for dette og det
blev godkendt i DKK. Der har været en del kritik af det forslag vi fik
godkendt, men raceledelsen mente det var et godt tiltag til at få flere hunde
ind i avlen og derved prøve at undgå matadoravl. Vi valgte at sætte visse
krav for at C-hunde kunne indgå i avlen. Det blev vedtaget at det skulle
gælde fra 1.juli 2009
I 2009 lancerede vi også en ny goldenbog, som vi alle har manglet i et
stykke tid og vi håber ikke det bliver den sidste. Vi har planer om at
udgive den med jævne mellemrum. Marlene Birkebæk og Birger Knudsen
har lagt et stort arbejde i den og vi håber endnu flere vil bakke op om den
næste, så vi kan udgive en større og og mere fyldesgørende bog næste
gang. Vi synes selv det er en god bog og at vi har fået det meste med, men
hvis der er nogen der har foreslag til hvad der evt. mangler vil vi gerne
høre om det, så kan vi rette det til næste bog.
På vores markprøver og mentaltester har der været god tilslutning og vi
håber på endnu flere deltagere i år 2010. Vi ved at træningstilbudene ikke
har været alt for gode i det forgangne år, og at flere og flere finder sammen
i små grupper og træner, dette gør det svært for nye medlemmer at komme
ud og træne og bare komme videre med deres hunde. Dette kan vi alle gøre
bedre i 2010.
Vores 2 udstillinger har også været rimeligt besøgt, det har ligget på
Ca. 70 hunde hver gang. Jeg så gerne nogle flere, men ved også at priserne
på alle aktiviteter er steget. Jeg vil også ønske tillykke til alle vore nye
champions, vi så jo i Næstved , at der var mange goldens repræsenteret i
de forskellige champion katagorier. Det var flot.
Jeg skal også lige nævne at vi har fået en Danmarksmester 2009, det var
Charmaine´s Aika med Lene Poulsen, det var godt nok i DCH men det var
en golden.Tillykke til Lene.

Før jeg giver ordet til de forskellige udvalg, der vil give et overblik over
deres arbejde i det forløbne år, vil jeg godt sige tak til alle der har givet en
hånd med ved de forskellige aktiviteter, i har været en stor hjælp og uden
jer var det nok ikke gået. Også en tak til de øvrige i raceledelsen for godt
samarbejde og jeg håber det fortsætter i 2010. Også en tak til Ulla på
sekretariatet for at tage hånd om husly og forplejning, til vores møder.

Fremtiden.
Også i 2010 har vi jo en del aktiviteter. Vi starter allerede 14.februar med
et goldenseminar på Fyn
Sidst i marts har vi mentalbeskrivelse i Midtjylland.
Vores forårsudstillingen 24 april foregår i Uldum.
25 april afholdes der en B-prøve Fyn/Jylland
30 april til 2 maj er der træningsweekend i Kolding
I Maj/ juni er der planlagt et Triplearrangement i Jylland
I juni måned er jo også Verdensudstilling . DRK har endvidere udstilling
dagen efter om fredagen. Lørdag er der raceudstilling, begge dage foregår
det i Vildbjerg
27 juni er der planlagt em WT-test i Herning.
Efterårsudstillingen er iår flyttet fra Hillerød til Ringsted d 28August.
Den 29 august er der markprøve, det bliver nok i Midtsjælland
Senere på året er det planen at der bliver lavet en WT-test i Nordsjælland.
Ringpersonale kursus afholdes ikke pga. DKK agter at lave nyt
præmierings system.
Raceledelsen er meget opmærksom på vores økonomi, da vi forventer flere
udgifter i forbindelse med Werdensudstillingen.
Raceledelsen vil også opfordre alle vore opdrættere til at anbefale
retriverklubben til deres hvalpekøbere, så vi kan øge vores medlemstal.
Raceledelsen ønsker jer alle et godt år med jeres hunde.
Svend Aage Nielsen
Formand for Golden Retriever

