GOLDEN RACELEDELSESMØDE
TIRSDAG DEN. 4. MARTS 2008 KL. 18.30
STED: DRKs SEKRETARIAT, FRAUGDEGÅRD
FRAUGDEGÅRDS ALLE 4, FRAUGDE, 5220 ODENSE SØ
Deltagere: Lisbeth Bech (LB), Søren Grindsted (SG), Svend Aage Nielsen (SAN),
Marlene Birkebæk (MB) og Anette Damm (AD).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Indkomne mails / breve
A) Nordjylland kvalifikationsprøve
Er på plads.
B) Jagtmesse Odense
Er klaret.
C) Tivoli/Friheden
Kontakt er på plads.
D) Mentalbeskrivelse sponsorering
Ok, hvis der efterfølgende ligger en artikel om projektet til Retrieveren.
E) Udstillingsdommer ansøgning
DRK svaret
F) Bog om udstilling
Forespørger om uddybning af, hvad der ønskes.
G) DKK breve 1 stk.
Prisliste: Taget ad notam.

5.

Opfølgning fra årsmødet
Evt. er behandlet.

6.

Emner til møde med BE & racerne
Ide - dag / temadag, hvad kom der ud af det
DRKs nye hjemmeside, - hvilket tilbud er der til racerne?
Kvalifikationsprøve ”køreplan/guide” ønskes.
Ønske om tilsendelse af ”bagsider” til Golden raceledelse. RL skal nedsætte
udvalg/medlemmer der tager sig af indsamling af disse blanketter.
Procedure ved ansøgning af officielle arrangementer.
Uoff. arr. på race årsmøder & DRK’s generalforsamling
DKKs prispolitik.

7.

DRK Dommerønsker udstilling 2010
Genfremsætte tidligere forslag, som endnu ikke er blevet indbudt.

8.

Race arrangementer 2008
Præmietildeling på plads. Det sidste i.f.t. forårsarr. skal på plads.
Dommere til racearr. markprøve + kvalifikationsprøve MB.
Kvalifikationspr. / Eksteriøre /LB
Uoff. arr. Region Syd, MB kommer med oplæg.
Mentalbeskrivelse gebyr i 2008 = 350,00
Gode ideer efterlyses til efterårsarr. / seminar?

9.

Bogprojekt / Race

udsat til næste møde.
10. Årsmøde & racens officielle datoer 2009
Korsør d. 25, januar, 2009. kl. 13.30.
resten må vente til vi har datoerne for DRKs arrangementer.
11. Sundhed
Vi havde her en rigtig god diskussion. Vi afventer DKKs HD & AD resultater for 2007.
Evt. yderlige tiltag tages op på næste møde.
PRA – raceledelsen afventer tiltag fra DKK’s sundhedsudvalg vedr. gentest.
Opdatering af hjemmeside med info – til info for medlemmer.
12. Hjemmeside
Hjemmesiden opdateres med ref. så snart dette er godkendt.
Racens Database tages af, da data køb ikke kan foretaget, hvorved basen ikke
længere er aktuel.
DKK’s www.hundeweb.dk har alle tilgængelige officielle informationer til rådighed,
ganske gratis.
13. Referater
se ovenstående.
Pkt. 14 – 15 – 16 – 17 tages op på næste møde.
14. Næste møde
7. maj 2008 kl. 18.30.
Referent: Anette Damm

