Referat fra årsmødet for Golden Retriever
Den 27. januar 2008 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allè 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.
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 14
stemmeberettigede tilstede.
B. Valg af referent:
Peter Schou Andersen blev foreslået og valgt.
C. Valg af to stemmetællere:
Lars Mertz og Maria Lindegaard blev foreslået og da der ikke var andre forslag, blev de valgt.
D. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt
arbejde:
Lisbeth Bech fremlagde herefter årsberetningen. Dens fulde ordlyd kan læses i kommende nummer
af Retrieveren og på racens hjemmeside.
Kommentarer til årsberetningen:
Dirigenten opdelte beretningen i 8 punkter, der enkeltvis blev forelagt til drøftelse.
Der var kun 1 enkelt bemærkning til afsnittet ”DATABASE”, gående ud på opfordring til at slette
link.
Herefter blev årsberetningen eenstemmigt godkendt.
Herefter var der drøftelse af afsnittet om ”FREMTIDEN”:
Her udspandt der sig en livlig drøftelse under punktet bogprojekt v/ Søren Grindsted, hvor det
indledningsvis blev oplyst:
•
•
•

Der arbejdes med et projekt baseret på et løsbladssystem (i lighed med Jæger), der løbende
kan opdateres.
Foreløbig regnes der med en pris på 250 kr. for første blad og 40 kr. for samlemappen.
Muligvis skal der suppleres med en PC-version.
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Under drøftelserne blev bl. a. nævnt:
•
•
•
•

God ide med både bogform og PC-version.
Godt med kontinuitet.
Det er godt/sjovt med en bog.
Man kan godt tage højere pris for kennelannoncer

E. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og descharge samt budget for
indeværende år:
Peter Schou Andersen fremlagde regnskabet, udvisende et overskud på 14.777 kr., og en
egenkapital på 148.139 kr. Ingen bemærkninger. Herefter konstaterede K.K. Jensen at regnskabet
kunne godkendes eenstemmigt.
Budgettet- med et underskud på 16.000 kr. - taget til efterretning efter besvarelse af et enkelt
spørgsmål om deltagebetaling på træningsarrangement med udenlandske trænere .
F. Valg af revisor og revisor suppleant:
Jane Jensen blev valgt som revisor og Lars Nordenhof blev valgt som revisorsuppleant.
G. Behandling af indkomne forslag:
Der var rettidigt indkommet 3 forslag, nemlig:
Forslag A:
Goldenraceledelsen forpligter sig til, at alle referater, incl. årsmødereferater offentliggøres i
referatarkivet på deres hjemmeside. Der har været referater på hjemmesiden siden 1998, hvilket
kunne være et sted at starte.
Samtidig fjernes reglen om at "referater slettes efter 5 år"
Begrundelse: Referaterne er en del af racens historie og bør være tilgængelige.
Indsendt af: Edwin Valde Johansen.
Forslaget blev den 26. januar 2008, kl. 22:07, via mail, trukket tilbage af forslagsstiller.
På dirigentens forespørgsel om nogen tilstedeværende ønskede forslaget opretholdt, tilkendegav
Marlene Birkebæk, at hun ønskede forslaget opretholdt, idet hun syntes det var et godt forslag.
Da ingen havde yderligere bemærkninger, satte dirigenten forslaget til afstemning, hvor resultatet
blev:
For forslaget:
3 stemmer
Imod forslaget:

7 stemmer

Hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for bortfaldet.
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Forslag B:
Det foreslås, at raceledelsen for golden retriever udvides fra 5 til 7 medlemmer jvnf. DRK´s
vedtægter §14 stk.3.
Begrundelse: Golden retriever er en af de største racer herhjemme. Det må derfor være muligt at
finde 7 medlemmer, som gerne vil arbejde aktivt for racen. En udvidelse af raceledelsen vil dels
tilføre raceledelsen ekstra arbejdskraft, dels give større mulighed for, at raceledelsen kan afspejle de
mange forskellige facetter af arbejdet med racen.
Indstillet af: Hanne Mårtensson og Annelise Johansen
Forslaget blev den 26. januar 2008, kl. 21:22, via mail, trukket tilbage af forslagsstillerne.
På dirigentens forespørgsel om nogen tilstedeværende ønskede forslaget opretholdt, tilkendegav
Marlene Birkebæk, at hun ønskede forslaget opretholdt.
Ved drøftelse af dette forslag blev følgende fremført:
•
•
•
•

Ser ikke noget behov for udvidelsen af RL.
Bliver også dyrere med 7 medlemmer, og der er ofte problemer med at finde kandidater.
Går ind for 5 medlemmer af RL.
Ikke afgørende om der er 5- eller 7 medlemmer af RL.

Da der ikke var yderligere bemærkninger, satte dirigenten forslaget til afstemning, hvor resultatet
blev:
For forslaget:
1 stemme
Imod forslaget:

10 stemmer

Hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for bortfaldet.
Forslag C:
Det foreslås, at raceledelsens 1. og 2. suppleant deltager i raceledelsens møder uden stemmeret.
Begrundelse: Det er vigtigt, at suppleanterne, i det tilfælde hvor de skal overtage en plads i
raceledelsen, har indsigt i raceledelsens arbejde. Derudover vil raceledelsen kunne bruge
suppleanterne aktivt, idet de vil kunne bidrage til arbejdet i diverse udvalg.
Indstillet af: Hanne Mårtensson og Annelise Johansen
Forslaget blev den 26. januar 2008, kl. 21:22, via mail, trukket tilbage af forslagsstillerne.
På dirigentens forespørgsel om nogen tilstedeværende ønskede forslaget opretholdt, tilkendegav
Marlene Birkebæk, at hun ønskede forslaget opretholdt.
Ved drøftelse af dette forslag blev føjende fremført:
•
•
•

Godt at suppleanterne er med i arbejdet.
Ikke nødvendigt at deltage i RL-arbejdet for at kunne lave et stykke aktivt arbejde for racen.
Ikke nødvendigt at RL-mødet forløber nemt.
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•
•
•

Mener ikke at suppleanter skal deltage i RL-arbejdet.
I regionerne deltage suppleanterne.
Er tidlige diskuteret på årsmøder, hvor der er givet henstilling om, at suppleanterne
deltager i RL-arbejdet.

Da der ikke var yderligere bemærkninger, satte dirigenten forslaget til afstemning, hvor resultatet
blev:
For forslaget:
1 stemme
Imod forslaget:

8 stemmer

Hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for bortfaldet.
H. Eventuelt:
En opfordring til hurtigere opdatering af Goldens hjemmeside, medførte en omfattende diskussion
om dette emne , som dirigenten afslutningsvis opsummerede med en opfordring til RL om på
førstkommende RL-møde, at medtage et punkt på dagsordenen med temaet ”MODERNISERING AF
GOLDENS HJEMMESIDE”
Lars Mertz fremlagde årets top 10 hunde på markprøver. Resultaterne vil blive offentliggjort i
Retrieveren og på Goldens hjemmeside. Stor tak til Lars for det store arbejde med
markprøvestatistikken.
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 samtidig med, at han oplyste, at
han arbejdsmæssige årsager ikke var i stand til at varetage dirigenthvervet næste år, og gav
derefter ordet til Lisbeth Bech for afsluttende bemærkninger.
Referent: Peter Schou Andersen
Dirigent: K.K. Jensen
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