GOLDEN RACELEDELSES MØDE
ONSDAG DEN. 7. MAJ 2008 KL. 17.30
STED: Madam Bagger, Korsør
Deltagere: Lisbeth Bech (LB), Søren Grindsted (SG), Svend Aage Nielsen (SAN),
Marlene Birkebæk (MB)
Afbud: Anette Damm (AD)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 2: E & F

2.

Indkomne mail/breve
A) Priser DKK Wold Dog Show 2010 i Herning
Taget ad notam
B) DRK-BE ref. af 13/02-2008
Taget ad notam
C) DRK-BE ref. af 18/03-2008
Taget ad notam
D) Mail af 29/03
Mail opsætning ændres
Svar sendes pr. mail til spørger.
E) DKKs udstilling 16 dages regel ophæves fra 01/01-2009 til 01/01 2011
Taget ad notam
F) ”Hunden”s redaktion tilbyder at skrive artikel i deres blad, baseret på special
klub arbejde og aktiviteter.
Sender dato/sted information når 2009 aktiviteter er endeligt godkendt.

3.

Økonomi
Træningsarrangementets endelige opgørelse afventes
Link betalinger, deadline for betaling 2009: 1. marts
CVR. NR. bibeholdes til brug for kommende bog-projekt.
DKK ”Hundeweb” indtastede betalinger indsættes fremover direkte på racens konto
efter deadline.

4.

Orientering fra Race/BE-mødet
* 2010 Verdensudstilling i DK (DKK retrieverne torsdag – DRK fredag) – Racerne
holder certifikatudstilling lørdag
* drøftet evt. interesserede markprøve dommeremner.

5.

Race arrangementer 2008
Trippelarrangementet : Baby/BIR/BIM rosetter købes. (LB)
Gebyrer: 125, - kr. pr. disciplin
Jylland: Hvalpe showet udvides til ”Skue” – bedømmes efter tidligere udstillings
reglement med udtagelse af Best i køn 1.2.3.4. i hvert køn
A-prøver til efteråret tjekkes op (MB)

6.

Race Dommerønsker udstilling 2010
Racens Certifikatudstilling i Vildbjerg ved Verdensudstillingen.
Engelske dommer emner foreslået og kontaktes – annonceres i DRK’s folder,
uddeles på dette års verdensudstilling i Sverige.
Race-aften med mad & socialt samvær efter udstillingen: vedtaget

7.

Bogprojekt / Race

Bog oplæg til ”Retrieveren” udfærdiges (MB) (SG)
Bindende tilmelding til SG
Søren uenig om billedes udformning.
Foto: Vellignende foto vis muligt stående fra siden.
Ingen kennel annoncer
En side = en hund: foto + navn DKK nr. + stamtavle + opdr. + Ejer/adresse/tlf.
8.

Datoer for racearrangementer 2009
Datoer og steder i ønskede regioner ansøges.
Uofficielle arrangementer - Afventer jubilæumsårets endelige kalender, for evt. ledige
datoer.

9.

Sundhed PRA & HD
Info tekst vedr. prcd-PRA hos goldens udfærdiges og sættes på racens hjemmeside
(MB)
HD statistik for 2007 & første kvartal 2008 gennemgået..
Oversigt over hanner med 5 afkom og derover med deres registrerede HD/AD
resultater for 2007 gennemgået.
2004 = 59% status A – 2005 = 55% status A – 2006 = 36% status A – 2007 = 28%
status A
Raceledelsen ønsker møde med DKK’s sundhedsudvalg.

10.

Ønsker til opdrætterseminar
Ideer: (se punkt 11)
HD – hvorfor ændres resultaterne?
Mentaltest?
Visionsplan?
Sundhed?

11.

Kommunikation med klubbens medlemmer
På racens hjemmeside påsættes tekst med spørgsmål: ”Ønske emner til seminar”
Medlemmerne opfordres til at komme med ideer.
Tekst & henvendelse udfærdiges af MB
Alle henvendelser til Raceledelsen skal besvares. Er det en henvendelse der skal
omkring et raceledelsesmøde, skal der sendes et standard svar om at vi har
modtaget mailen, og at vi vender tilbage med uddybende svar hurtigst muligt.

12.

Hjemmeside
Hjælpere til jævnlig opdatering af ny hjemmeside eftersøges.
Tekst til hjemmeside og henvendelse MB.
Punkterne 13 til 16 udsat til næste møde

17.

Evt.
Søren & Lisbeth har fået ny mail adresse rettes på nettet.

18.

Næste møde
18. juni 2008 kl. 17.30
Referent.
Lisbeth Bech

