Referat fra Golden Retrievers årsmøde på
Fraugdegård den 2. februar 2014
1. Valg af dirigent
Raceledelsen foreslog K.K. Jensen.
Dette blev enstemmigt godkendt.
KK gennemgik årsmødets lovlighed – Ingen kommentarer.
Der var fremmødt 48 stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af referent
Raceledelsen foreslog Randi Jensen, der blev enstemmigt valgt.
3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
Peter Schou Andersen & Niels Knudsen blev enstemmig valgt.
4. Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for
fremtidigt arbejde
Laila Ager indledte punktet med en mindetale for afdøde Lizzi Bauder & Agnes Mortensen, og
forsamlingen afholdt 1 minuts stilhed.

Herefter blev beretningen fremlagt.
Kommentarer til beretningen:
Raceledelsen blev forespurgt om Deres i beslutning i forhold til racens vandrepokaler
(læst ud fra mødereferater afholdt af RL).
Dette blev debatteret, og raceledelsen vil genoverveje beslutningen om at lade disse
udgå.
Der blev fra medlemmerne foreslået følgende løsning:
At der vil blive taget et billede af pokalen sammen pokalvinderen til modtagers evig
eje, og at pokalen forbliver i RL’s besiddelse.
Raceledelsen vil arbejde videre på en løsning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
RL’s planer for fremtidig virksomhed blev taget til efterretning.
4b) Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger
planer for fremtidigt arbejde
Udstillingsudvalget årsberetning
Beretningen blev fremlagt af Betina H. Christensen.

Der blev spurgt ind til interessen for racens trimmekurser 2013, hvor der ikke
har været afholdt nogen - grundet manglende interesse.
Beretningen blev enstemmig vedtaget.
Fremtidig virksomhed blev taget til efterretning.
Træning & markprøveudvalgets årsberetning
Beretningen blev fremlagt af Birger Knudsen.
Det blev henstillet, at racens trippelarrangementer skulle ensrettes
fremadrettet, og den manglende offentliggørelse i Retrieveren blev påpeget.
Det blev foreslået udvalget at prøve samme model til racens 100 års
jubilæum, som der blev brugt i England.
Udvalgets afholdte kvalifikationstræning 2013 blev rost af forsamlingens
medlemmer. Det samme gjaldt de mange afholdte arrangementer i 2013.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Fremtidig virksomhed:
Afholdelse af vinderklassetræning blev debatteret.
Tina Seligmann vil i det kommende år tage initiativ til at samle de, der har
interesse for vinderklassetræning.
Fremtidig virksomhed blev herefter taget til efterretning.
Sundhedsudvalgets årsberetning
Beretningen blev fremlagt af Nina Jensen.
Det er ønsket fra medlemmerne, at der også kommer en beskrivelse af
symptomet ICT.
Raceledelsens udtalelse vedr. ICT blev debatteret.
Beretningen blev enstemmig vedtaget.
Fremtidig virksomhed blev taget til efterretning.
5) Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge
(ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
Det er medlemmernes ønske, at der fremadrettet vil blive gjort opmærksom på de
økonomiske poster, hvor der er de største afvigelser – i forhold til budgettet.

Raceledelsen vil udarbejde nogle retningslinjer for ansøgning om tilskud til de hunde,
der repræsenterer de danske Goldens - såvel nationalt som internationalt.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og dirigenten meddelte ansvarsfrihed til
Raceledelsen for det forelagte regnskab.
Budgettet for indeværende år (2014) blev taget til efterretning.
6) Evt. valg af medlemmer/suppleanter til Raceledelsen
Ved det afholdte valg var Laila Ager blev genvalgt og Joe Christensen nyvalgt til
Raceledelsen.
1. suppleant: Nina Behrens Jensen
2. suppleant: Randi Jensen
Stemmefordelingen blev efterlyst. Den vil blive offentliggjort på racens hjemmeside.
7) Valg af revisor samt revisorsuppleant
Rasmus N. Jørgensen blev genvalgt som revisor.
Karin Knudsen blev valgt som revisorsuppleant.
8) Behandling af indkomne forslag
Forslag 1

Der blev stillet ændringsforslag til forslaget, der kom til at lyde:
Raceledelsen skal drage omsorg for, at racens hvalpeliste
tilpasses DKK’s hvalpeliste – dog med tilføjelse af hundenes
meritter.
Forslaget blev vedtaget.

For : 27

Imod : 21

Forslag 2

På grund af vedtagelse af forslag 1 bortfaldt forslaget.

Forslag 3

Raceledelsen for Golden Retrievere pålægges at arbejde for, at
Dansk Retriever Klub’s officielle fælles udstillinger hvert år er
ligeligt fordelt øst-vest i forhold til Storebælt.
Forslaget blev vedtaget med overvejende stemmeflertal.

Forslag 4

Raceledelsen for Golden Retrievere pålægges at arbejde for,
at der afholdes direkte valg til faste udvalg under Raceledelsen.
Forslaget blev nedstemt med overvejende stemmeflertal.

9) Eventuelt
Punkt 1:
Punkt 2:

Antallet af udleverede fribilletter, der bliver benyttet
Raceledelsen blev komplimenteret for deres arbejde.
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3:
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Punkt 8:

Punkt 9:

Manglende opfølgning på skrevne referater/afholdte møder i RL.
Temperamenterne på racens udstillinger.
Møde vedr. Nordisk mesterskab den. 15. juli 2014.
Arrangementskalenderen i forhold til UHGM 2014.
Offentliggørelse af beretningerne samt 10-listerne inden næste
årsmøde.
Offentliggørelse af Racens sundhed inden næste årsmøde.
Raceledelsen foreslog et medlemsmøde - så racens sundhed kan
debatteres.
Vindere af fribilletter:

Dorthe Klarskov Mahler
Tommy Petersen
Vagn Donskov
Karin Knudsen
Bettina H. Christensen

Billetterne skal bruges i indeværende år.
Dirigenten og formanden afsluttede årsmødet.

Randi Jensen
Referent

K.K. Jensen
Dirigent

