Referat fra årsmødet for Golden Retriever

d. 28. januar 2007 på Korsør Vandrehjem ”Svenstrupgård”, Svenstrup Strandvej 3, 4200
Korsør.
A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen, som dirigent.
Der var ikke andre forslag, hvorfor K.K. Jensen takkede for valget.
K.K. Jensen erklærede derefter årsmødet for lovligt indkaldt, og konstaterede at der var 20
stemmeberettigede tilstede.
B. Valg af referent: Anette Damm
Her opfordrede man til, at der udarbejdes et nøjagtigt beskrivende referat.
C. Valg af to stemmetællere: Lars Mertz og Marianne Klitgaard blev foreslået og da der ikke var
andre forslag, blev begge valgt.
D. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt
arbejde: Lisbeth Bech fremlagde herefter årsberetningen. Dens fulde ordlyd kan læses i
Retrieveren nr. 3/07, og på racens hjemmeside.
Kommentarer til årsberetningen:
Dirigenten opdelte beretningen i 12 punkter, der enkeltvis blev forelagt til drøftelse.
Følgende punkter gav anledning til yderligere drøftelser og meningsudvekslinger:
Visionsplanen.
Under en omfattende drøftelse blev fremført:
• Hvordan vil Raceledelsen motivere opdrætterne til større opmærksomhed på de
brugsmæssige
egenskaber?
• Der må stilles krav/tror ikke på frivillighed.
• Raceledelsen må tage initiativ til hvalpetræning. Det er førerne, der er problemet.
• Hvalpelistens krav skal ændres fra brugsprøven til kvalifikationsprøven.
• Hvalpekurser er først og fremmest opdrætternes ansvar.
• I Raceledelsens liste skal rækkefølgen ikke betragtes som en prioriteret rangordning.
• RL har, på augustmødet 2006, besluttet, at der inden udgangen af 2007, skal afholdes et
opdrætterseminar.
• Racen har det godt herhjemme.
• Brugsmæssigt har vi nok et problem. Svenskerne har formentlig lidt bedre brugsmæssige
egenskaber.
• Kritik af Raceledelsen, på nuværende tidspunkt, er nok lidt unfair.
• Træning skal med, som emne på et opdrætterseminar.
• Raceledelsen bør arbejde for fremme af kvalifikationsprøven.
• Hvis ikke hvalpekøberne ser noget formål med træning, er det svært for opdrætterne, at
gøre noget.
• Føler også, at vi som opdrættere gør en hel del for hvalpekøberne.
• Erfaringerne som træner viser, at det er de brugsmæssige medfødte egenskaber, det er
galt med.
• Raceledelsen er alt for centraliseret.
• Barrieren mellem udstillingsfolk og markprøvefolk skal nedbrydes.
• Der skal afholdes flere golden arrangementer.

Championatsregler.
• Raceledelsen skal arbejde for at Goldens tilslutter sig DKCK+J.
• Golden får cert i BIK (årsmødebeslutning 2006). De andre racer får cert i
brugshundeklassen.
• Er der nogen, der er imod, at Raceledelsen arbejder på at få DKCH+J indført for golden?
• Raceledelsen må også gerne arbejde hen mod, at vi får genindført 2. pr. i åben klasse
(markprøve-B) i stedet for 1. pr. begynderklasse (markprøve-B).
Drøftelserne af dette punkt sluttede med en opfordring til Raceledelsen:
at arbejde for at få indført DKCK+J samt få genindført 2. præmie i åben klasse (i stedet for
1. præmie i begynderklasse).
HD-statistikken.
• Tæverne nedarver stærkere end hannerne (er videnskabeligt bevist).
Database.
• Hvad betaler vi for databasen?
Herefter blev beretningen godkendt med overvældende flertal. (3 undlod at stemme for
beretningen, ingen stemte imod)
Lisbeth Bech fremlagde herefter aktivitetskalender for 2007.
Efterfølgende blev nedennævnte punkter diskuteret:
Fremstilling af ny årbog:
Følgende synspunkter blev fremført:
• Vil kæmpe kraftigt for, at der udgives en ny årbog (uden stambogssider).
• God ide, men kan godt vente til 2009 (50 års DRK jubilæum).
• 5 år mellem hver årbog er for lang en periode.
• Kan måske laves som en opdateringsbog.
• I givet fald skal nedsættes et redaktionsudvalg, der hovedsagelig er sammensat af
personer uden for Raceledelsen og baseret på et ulønnet frivilligt arbejde. Vi kan godt
acceptere at bogen giver et underskud i størrelsesordenen 15.000 kr. – 20.000 kr., men der
skal være sikkerhed for annoncesalget, inden der godkendes udgifter til trykkeri.
Denne drøftelse sluttede med en kraftig opfordring til RL om at iværksætte undersøgelser
nu, og ej vente til DRKs 50 års jubilæum i 2009.
Træning:
• Der trænes med dummier.
• Annoncerne om træning skal være mere beskrivende.
• Meget glad for den igangsatte WT-træning.
E. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og descharge samt budget for
indeværende år.
Kommentarer til regnskab: Peter Schou Andersen fremlagde regnskabet, som kun medførte
enkelte kommentarer. Herefter konstaterede K.K. Jensen at regnskabet kunne godkendes
enstemmigt.
Budgettet taget til efterretning.

F. Valg af revisor og revisor suppleant: Jens Juhl blev genvalgt. Chr. Lund blev genvalgt som
revisorsuppleant.
G. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. .
H. EVT:
Anmodning om, at Årsmødet fremover bliver afholdt på Fraugdegård.
Opfordring til at racen deltager i PRA og cataract undersøgelse fra USA.
Lars Mertz fremlagde årets top 10 hunde på markprøver. Resultaterne vil blive offentliggjort i
Retrieveren og på hjemmesiden. Lisbeth Bech sluttede af med at uddele vandrepokaler til de mest
vindende hunde og takkede til sidst K.K. Jensen for indsatsen.
K.K. Jensen rundede årsmødet af med at takke for god ro og orden og gav derefter ordet til Lisbeth
Bech for en afsluttende bemærkning.
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