GOLDEN RACELEDELSESMØDE
Onsdag d. 13. august 2008 på DRK’s seretariat i Fraugde/Odense
Tilstede: Lisbeth Bech LB, , Svend Aage Nielsen SAN, Marlene Birkebæk MB,
Afbud fra: Anette Damm AD og Søren Grindsted SG
----------------------------------------1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Godkendt.
2. Indkomne mail/breve
”redigering af udstillingsreglement”: Tilslutter os
orientering referater / anden race: Taget a notam
orientering ”web tilmelding”: Info vedr. opdrætsklasse via mail til implicerede
3. Økonomi:
Saldo 74.000 kr. inklusiv 44.000 kr. fra racearrangement & tilskud 3 kvartal.
Trænings tilgodehavende på plads
AD. Konto nr. tjekkes.
Fejl tilmeldinger refunderes minus 75,- kr. pr. hund.
4. BE/RACER møde ønske punkter
– DRK’s hjemmeside race opdatering (godt og skidt ved ny hjemmeside)
– Skuedommer liste
5. Sundhed
Tekst skrivelse til DKK’s sundhedsudvalg vedtaget & afleveret.
Sundhedsudvalg gruppe sammensættes snarest – vedtagne emner kontaktes af MB.
Kryptorchisme – MB finder nyere artikler om arvegang m.m. 6. Hjemmeside
Gennemgået webhotel priser – til sammenligning tjekkes et mere.
LB undersøger formalia for evt. skifte
01/01-2009 ny hanhundeliste igangsættes – gammel fjernes!
LB & MB udvikler ny hjemmeside, som præsenteres på næste møde.
7. Opdrætterseminar
Februar 2009 – priser & ledige datoer undersøges – Sydsjælland/Fyn
Program ideer:
Formiddag: sundhed
Eftermiddag: eksteriør/egenskaber
8. Google kommunikation – overføres til næste møde
9. Bog projekt
P.T. få henvendelser - afventer tilsagn fra interesse medlemmer på annoncen i august
nr. af ”Retrieveren”
10. Års resultater
Pointsystem til ny pokal – point til vinderklasse A & B redigeres – kun hunde der opnår
placering eller udmærkelse tildeles point.
Følgende tekst tilføjes: ”kun opdrættere bosiddende i Danmark og medlem af DRK - kan
deltage i konkurrencen”
Indsamling af resultater: MB finder 1 til 2 personer.

11. Vandrepræmier
Graverings priser undersøges – evt. rabat ved levering af flere samme sted –
MB medbringer næste gang forslag på bog, som evt. erstatning for vandrepræmier.
”Tovholder” til vandrepræmie beholdning eftersøges.
12. Racens udstillingsdommere 2009
Emner godkendt - kontaktes
2010 ringpersonale skal snarest findes/kontaktes – SAN går i ”tænke tank” & kommer
med forslag næste gang.
Lokalt tovholder udvalg forsøges fundet til udstillingen 2010.
13. A-jourføring af forretningsorden
Overføres til næste møde.
14. Til retrieveren september
Racedyst - raceweekend
15. Evt. – intet til evt.
16. Næste møde
5. november 2008
ref. Lisbeth Bech

