Referat af Goldens årsmøde på Fraugdegaard søndag den 31. januar 2010 kl. 13.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
a)
b)
c)
d)
e)

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten).
Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse)
samt budget for indeværende år.
f) Valg af revisor samt revisorsuppleant.
g) Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1 (stillet af Raceledelsen for Golden Retriever):
Ændring af racens hvalpeliste.
Hvalpeliste 1:
For hvalpe efter forældre, som udover at opfylde DKKs almindelige stambogsføringskrav,
tillige er præmieret på både officielle markprøver og udstillinger eller har bestået racens
kvalifikationsprøve med min. 3. pr. Begge forældre skal være præmieret.
Hvalpeliste 2:
For hvalpe efter forældre, der opfylder DKKs almindelige stambogsføringskrav.
Forslag 2 (stillet af Raceledelsen for Golden Retriever):
Ændring af racens hvalpeliste.
Hvalpelisten er for hvalpe efter forældre, der opfylder DKKs almindelige stambogsføringskrav samt har bestået brugsprøven eller kvalifikationsprøven samt min. 2 pr. på udstilling
eller min. 2. pr. på markprøve.
Forslag 3 (stillet af Raceledelsen for Golden Retriever):
Ændring af racens hvalpeliste.
Hvalpelisten er for hvalpe efter forældre, der opfylder DKKs almindelige
stambogsføringskrav.
Forslag 4 (stillet af Viki Rachlitz, Randi Jensen (Mighty Rebels), Jane Nielsen (Fiddle-DeDees), Jeanette Filskov (Giddygold), Marianne Skøtt Jespersen (Gembæk), Susanne BalleJensen (Hot-News), Bettina Preuss (Hindholm’s), Bente Dyring (Golden Hillside), Lydia
Nilausen (Egø’s Golden), Lis Nielsen (Golden Djima), Rikke Borring (Sea Pimpernel), Jan
& Eli Hansen (Golden Egevang), Karin Høj-Jørgensen (Peka’s), Tina Halling (Catithre),
Nina Behrens Jensen (Golden Tunes), Annette Thorvaldsen (Just Imagine), Lilian Hansen
(Golden Ciba):
Forslaget, som vedrører anvendelse af hunde med HD-status C i avlen, er fremsat, fordi vi
mener, at det nuværende system, som foretager en sammenblanding af brugsegenskaber og
hofteledsdysplasi er en misforståelse. Et sådant krav gavner hverken brugsegenskaberne
eller den oprindelige hensigt med at åbne for brug af C-hunde:
- Ved anvendelse af C-hunde i avlen at kunne vurdere, om der er statistisk bevis for, at
HD—fri forældre avler HD-mæssigt stærkere afkom, end forældre, hvoraf den ene part
har HD-status C.
- At få tilvejebragt en forøgelse i antallet af fotograferede hunde og dermed forbedre
værdien af vore HD-statistikker.
Det er som en af begrundelserne for forslaget vigtigt at erindre om, at kun 1/3 af faktorerne
for HD er arveligt betingede, resterende 2/3 er betinget af miljøet.

Det er ligeledes vigtigt at pointere, at HD-status C ikke er en sygdom, dat HD, selv i status
D og E kun sjældent medfører invaliditet hos Goldens, som at talrige andre forhold er af
mindst lige så stor betydning for avlen. Hensynet til disse sættes desværre ofte i baggrunden
p.g.a. den altoverskyggende HD-diskussion.
Det er ligeledes vigtigt, at Raceledelsen, såfremt nedennævnte forslag vedtages, i sin
avlspolitik og i sin præsentation fremhæver, at der pålægges både opdrætter og ejer af
avlspartneren en stor forpligtelse til at vurdere, om den berørte C-hund er tilstrækkelig
kvalificeret til at indgå i avl: Hundens generelle sundhed, dens temperament,
brugsegenskaber, afstamning og eksteriør må lægges til grund.
Selvom denne forpligtelse naturligvis også er gældende ved avl med status A- og B-hunde,
er det i særlig grad af betydning før anvendelse af en C-hund. Derfor bør Raceledelsen
udføre et intensivt arbejde med at gøre opmærksom på disse forhold, samtidig med at de bør
søge at ændre holdningen til HD hos både opdrættere og hvalpekøbere, alt samen til gavn
for index.
Forslaget:
- Opdrætteren er forpligtet til at indberette til Raceledelsen om den foretagne parring,
antallet af stambogsførte hvalpe, samt om forældredyrenes HD- og AA-status.
- En hund med status C må kun parres med en avlspartner, som har status A eller B. Er
dette ikke tilfældet, vil Raceledelsen indstille til DKK, at hvalpene fratages stambogsføringsretten. (DKK foretager denne kontrol i dag).
- En hund med status C skal, ligesom avlspartneren, have status 0 på albuerne.
- Der påhviler opdrætteren en forpligtelse til at HD-fotografere min. 50% af afkommet
senest ved 2-årsalderen.
- Hvis opdrætteren forsømmer denne forpligtelse, vil det dels omgående blive indberettet
til DKK, dels vil den berørte C-hund blive frataget alle stambogsrettigheder fremover.
Det ville være naturligt at opstille som krav til avlspartneren, at han/hun kan frmvise et højt
index, men da vore indexopæysninger af mange forskellige årsager ikke er hverken reelle
eller fyldestgørende, forestiller vi os, at man i løbet af en årrække, f.eks. 5, når index
forventeligt er blevet mere realistisk, kunne indføje et krav om, at avlspartnerens index skal
være min. 100.
h) Eventuelt.
Formand Svend Aage Nielsen bød velkommen og kunne konstatere, at vi var 41 stemmeberettigede til stede. Herefter gik vi over til dagsordenens første punkt …
a) Valg af dirigent.
Raceledelsen foreslog Peter Schou Andersen, som straks blev valgt … Peter lagde ud med at
orientere om årsagen til, at dagsorden for årsmødet ikke havde været bragt i Retrieverens
septembernr., som vedtægterne ellers tilsiger, men først i oktobernr. … DRK har
indrømmet, at fejlen er deres, og da ingen på årsmødet havde indsigelser ang. dette,
konkluderede Peter, at mødet derfor har været lovligt varslet.
b) Valg af referent.
Raceledelsen foreslog Gitte Sjælland, der blev valgt uden ”modkandidater”.
c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten).
Peter ønskede 3 stemmetællere, Niels Knudsen, Poul Rasmussen og Lars Mertz blev
foreslået og valgt.

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
Formand for Racens Ledelse (RL) Svend Aage Nielsen aflagde beretning for det forgangne
år samt fremlagde ledelsen planer for 2010. Ligeledes aflagde formand for Trænings- og
Markprøve-Udvalget (TMU) Lene Sørensen, formand for SundhedsUdvalget (SU) Laila
Ager og medlem af UdstillingsUdvalget (UU) Lisbeth Bech beretninger for det forgangne år
samt fremlagde udvalgenes planer for 2010 (Alle 4 beretninger + fremtidsplaner er vedlagt).
Spørgsmål og bemærkninger til de 4 beretninger:
RL:
Lisbeth Bech spurgte, om der havde været afholdt nyt møde med DKK om C-hofter i 2009?
Hertil svarede Svend Aage nej - ikke siden mødet i december 2008.
Lisbeth Bech ville ligeledes høre, om der kan forventes ny goldenbog igen om 3 eller 5 år?
RL har et ønske om og vil bestræbe sig på at udsende ny bog igen allerede om 2-3 år.
Poul Rasmussen spurgte til, hvor og hvordan bogen sælges? Svend Aage svarede, at den er
med på racens arrangementer – til salg og til uddeling til bogens annoncører.
Viki Rachlitz foreslog at reklamere for bogen via mailbesked til samtlige medlemmer.
Sanne Ammitzbøll mindede om, at det er ulovligt at sende sådanne mails uden ejers accept!
Lisbeth Bech nævnte, at der tidligere har været sendt tilbud på bogen ud til opdrættere og
hvalpekøbere, hvor mailadressen på forhånd har været opgivet.
Marianne Holm Hansen mente, at bogen primært henvender sig til opdrættere, hanhundeejere og udenlandske udstillere, men er desuden i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er et
behov for bogen, nu hvor nettet tit er at foretrække?
TMU:
Lisbeth Bech opfordrede TMU til at lave 2 referater – 1 til internt brug og 1 til
offentliggørelse – for at undgå misforståelser! Marlene tilføjede, at udvalget er nødt til at
tage hensyn til de enkelte henvendelser.
Marianne Holm Hansen gav en stor ros til træningsseminaret ved Vordingborg. Lene
takkede for rosen.
Niels Knudsen var enig i, at det var et fint seminar i Vordingborg, men mener også, at
regionstræningen er meget vigtig! Lene og
Marianne Holm Hansen gav Niels Knudsen ret i, at regionstræningen er vigtig, men mener
bestemt også, at det er vigtigt at træne sammen med kun ene goldens!
Marlene Birkebæk mindede om, at der på sidste års generalforsamling havde været et
ønske om, at der blev arrangeret kvalifikationstræning rundt omkring i landet …
SU:
Lisbeth Bech mindede om, at der intet krav er til golden om at tjekke for OCD! Laila
tilføjede, at nogle goldens faktisk har OCD, hvorfor det er udmærket at ta’ den med, når
man alligevel tjekker for HD og AD!
UU:
Ingen kommentarer hertil …
Marlene Birkebæk havde en opfordring til udstillingsfolket om at sende billeder og
resultater ind til hjemmesiden og Retrieveren – også uanset formatet på det indsendte der
kan rettes til efterfølgende.

Peter kunne herefter konstatere, at samtlige beretninger var godkendt og gav igen ordet til
først Svend Aage, der indledte orienteringen om ledelsens planer for det kommende år med
at fortælle, at ledelsen inden årsmødet havde konstitueret sig som følger: Ham selv som
formand, Marlene Birkebæk som næstformand, Conni Pallesen som kasserer, Maria
Lindegaard som sekretær, Gitte Sjælland som medlem og Birger Knudsen og Annitta
Hansen som henholdsvis 1. og 2. suppleant (se ledelsens øvrige fremtidsplaner vedlagt).
Laila kunne derefter, på vegne af SU, fortælle, at udvalget allerede har planlagt at afholde et
Hanhundesymposium den 24. maj og derudover i øjeblikket undersøger restriktioner og
muligheden for at ansøge DKK om en PhD-afhandling om prchPRA hos goldens. Udvalget
tror måske, denne prchPRA plager racen mere end den almindelige PRA, da tyske hunde
testes og afslører flere fald og mange bærere.
Lene og Lisbeth fremlagde efterfølgende hvad TMU og UU havde af tanker for 2010 (se
vedlagt).
Spørgsmål og bemærkninger til de 4 fremtidsplaner:
RL:
Ingen kommentarer hertil …
TMU:
Germaine Nielsen, Lars Mertz og Niels Knudsen syntes, det var uheldigt sammenfald, at
både træningsweekend og B-prøve blev afviklet samtidig! Birger var helt enig og kunne kun
beklage, at DRK ved planlægning ikke tager hensyn til goldens arrangement, der traditionen
tro altid ligger denne weekend.
Lene undrede sig, da RKU-kalenderen netop burde været et redskab til at undgå disse
sammenfald! Marlene svarede, at hun forgæves har forsøgt at få disse RKU-lister til
planlægning!
Lisbeth Bech mindede om, at alle racer og regioner skal huske at indsende ønsker for det
kommende år senest den 1. august!
Marianne Klitgaard havde foreslag om, at f.eks. forårsprøven blev holdt øst for Storebælt
og efterårsprøven vest for.
SU:
Lisbeth Bech kunne oplyse, at der ikke er registreret tilfælde af PRA hos goldens de sidste
mange år.
Marianne Holm Hansen spurgte, om der findes tests for prchPRA? Marlene svarede, at
tyske goldens testes – hvor vides endnu ikke …
UU:
Lisbeth mindede om, at det d.d. var sidste frist for billigste tilmelding til verdensudstillingen! Og nævnte i samme forbindelse, at racen + DRK jo tilbagebetaler 150 kr./hund, men
KUN på selve udstillingsdagen! D.v.s. DRK den 25. juni og golden den 26. juni!
Vagn Donskov spurgte, hvordan udenlandske udstillere får denne oplysning? Svend Aage
svarede, at det står nævnt på engelsk på DRK’s hjemmeside.
e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse)
samt budget for indeværende år.
Birger gennemgik Connis regnskab, da Conni desværre var sneet inde på Als!
Niels Knudsen spurgte, om de mange kørselsudgifter evt. ville kunne erstattes delvis af
telefonmøder? Svend Aage svarede, at 2009 var et lidt specielt år med opstart af nye udvalg,

ekstraordinære RL-møder og stor geografisk spredning af ledelsens medlemmer, der så vidt
muligt arrangerer samkørsel. Marlene og Lene foreslog evt. møder på Skype?
Birger gennemgik herefter budget for 2010 og sluttede med stor ros til Conni, der er ny på
posten og samtidig skal lære nyt regnskabssystem at kende!
f) Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Jane Jensen var villig til at fortsætte revisorjobbet og Niels Knudsen blev foreslået og valgt
til revisorsuppleant-posten.
g) Behandling af indkomne forslag.
På vegne af RL fremlagde Marlene forslag 1, 2 og 3 og fortalte, at hun personligt foretrækker forslag 1, som er identisk med labradors, og som gi’r hvalpekøbere mulighed for
lettere at kunne skelne mellem markprøve-, udstillings- og familiehunde.
De forskellige forslag blev debatteret og folk gav deres mening tilkende … Nogle brød sig
ikke om at dele racen op i A- og B-hunde og frygtede, at flere restriktioner vil få flere til at
købe hund via Den Blå Avis! Andre foreslog tydeligere forklaring af begreber og titler og
måske helt nyt look? Mange var dog enige om vigtigheden af, at hvalpekøberne ved, hvad
de får, når de kigger hvalpeliste! Fokus skulle måske ligge hos avlerne?
Forslag 1:
Kvikke hoveder blandt forsamlingen gjorde opmærksom på, at der havde indsneget sig en
ups’er i den oprindelige forslagstekst, hvorfor teksten blev tilrettet og derefter sat til
afstemning …
Forslag 1 – tilrettet version:
Hvalpeliste 1: For hvalpe efter forældre, som, udover at opfylde DKK’s almindelige
stambogsføringskrav, tillige er præmieret på både officielle markprøver og udstillinger eller
har bestået kvalifikationsprøven. Begge forældre skal være præmieret – 0 er ikke en
præmiering.
Hvalpeliste 2: Opfylder DKK’s almindelige stambogsføringskrav.
Afstemning om forslag 1 – tilrettet version: 21 stemte ja, 20 stemte nej, hvilket betyder at
forslag 1 – tilrettet version er vedtaget – forslag 2 og 3 frafalder derfor.
Forslag 4:
Viki Rachlitz fremlagde forslaget og Laila fortalte efterfølgende om, hvordan hun selv
oplever c-hofte-problematikken – både i forhold til egen erfaring fra jobbet som
veterinærsygeplejerske og med henvisning til diverse statistiske undersøgelser. Herudover
mindede hun om, at den nuværende aftale med DKK gælder for en 5-årig periode og først
derefter vil kunne ændres. Også dette forslag blev debatteret blandt de fremmødte, men da
forslaget som sagt ikke kan ændres på nuværende tidspunkt, opfordrede Viki RL til at ta’
medlemmerne med på råd fremover inden en sådan aftale med DKK træffes!
Afstemning om forslag 4: 7 stemte ja, 32 stemte nej, 2 stemte blankt, hvilket betyder at
forslaget dermed er faldet.
h) Eventuelt.
Årets 1. pokal til uddeling var opdrætter-/sundheds-pokalen skænket af Laila Ager, der
ønsker at belønne den opdrætter med mest afkom undersøgt … Pokalen uddeltes for første
gang og løber fra 1.1. til 31.12. og blev denne første gang vundet af Kennel Falkirk’s med
100% afkom undersøgt 

Arets opdrretter-/udstillings-pokal, skrenket afRL, blev overrakt afBettina Holkgaard
Christensen og gik til Kennel Tallygold ©
Arets opdrretter-/markprove-pokal, ligeledes skrenket afRL, blev overrakt afLene
S0rensen og gik til Kennel Kiebitz's med 40 point ©
Oversigt over Top 10 for udstilling blev fremvist af Maria, der kunne afs10re, at Svend
Aages DKCH(U) Dream Max Amy Diamond endnu en gang l0b af med sejren - denne
gang med 23 point og·denned vinder afKennel Joe's vandreprremie ©
Lisbeth Bech bemrerkede her, at stort set aile top lO-hunde er udenlandsk opdrrettet!

Lars Mertz fremviste endnu en gang og pa bedste vis arets markprove-statistikker ©
Ligeledes fremviste Lars oversigt over Top 10 for markprove og kunne lykefnske
Peter med arets vinderklassehund DKBRCH Hilderyth Gabriele, 16 point og vinder af
Golden Vandrepokal skrenket afLars Mertz ©,
Peter igen med arets abenklassehund Hilderyth Helena med 22 point og vinder af Kennel
eprremie skrenket af Christian Eskildsen © og
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Arets begynderklassehund Kiebitz's Just Othello med 17 point og
vinder afKennel Sungolds Vandreprremie skrenket afSusanne Forchhammer ©
STORT TIL L YKKE til alle med de flotte resultater ©
0vrige oplysninger kan ses pa racens flotte nye hjemmeside www.goldenretriever.dk ©
Slutteligt ...

Lisbeth Bech har spurgt DKK, hvorfor der ikke findes indeks pa albuer? Hvortil der blev
svaret: fordi der aldrig er nogen der har spurgt! Hun opfordrer derfor RL til at unders0ge
muligheden for golden ...
Marianne Holm Hansen opfordrede ligeledes RL til at arbejde for, at racen rar et indeks pa
0jne, da hun mener, der er behov for dette!
Vagn Donskov tilf0jede, angaende indeks pa udenlandsk fudte hunde, at det ersvrert at
importere hunde med ukendte aner og indhente oplysninger udefra til at forbedre indekset!
Svend Aage takkede for et godt m0de med mange konstruktive forslag, som ledelsen kan
arbejde videre med ...
Ligeledes stor tak til Jane for revision af regnskabet og til Peter for dirigent-jobbet!

Gitte, 1.3.2010

NB: Dirigenten er indforstaet med, at personer, nrevnt ved navn, har ad gang til at ra rettet
eventuelle fejlciteringer af egne indlreg efter referatets offentligg0relse!
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