Golden raceledelsesmøde tirsdag d. 4/8-09 kl. 17.45
Sted: Fraugdegård
Tilstede: Svend Aage Nielsen (SVN), Marlene Birkebæk (MB), Birger Knudsen (BK), Conni Pallesen (CP),
Annitta Hansen (AH), Gitte Sjælland (GS) og Maria Lindegaard (ML).
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Underskrive referat:
Ok
Godkendelse af dagsorden:
Ok
Valg af ordstyrer:
BK
Nyt fra formanden:
SVN kontakter Lisbeth Bech og Connie Svane så vi fremover får sendt det der vedrører RL til RL.
MB laver en mail der hedder formand@goldenretriever.dk som både den siddende raceledelse og
kommende raceledelser kan have glæde af og så man altid sikrer at den siddende formand får de
mails og korrespondance han eller hun har brug for. BK laver et forslag til en golden-årskalender
med et overblik over hvad der er af aktiviteter i løber af året. Kalenderen gennemgår på næste
RL-møde. RL ønsker at udstillingsudvalget snarest holder et møde for bl.a. at få styr på
forårsudstillingen. ML indkalder til dette snarest. Udstillingsleder og assistentemner ønskes også
drøftet.. SVN foreslår at vi flytter efterårsudstillingen 2010 til Ringsted og RL stemte for dette.
SVN står for at cleare at Tolstrup er ledigt og få det booket. Lisbeth vil stadig gerne stå for det
praktiske på dagen og RL sørger for afhentning af dommer osv. RL har modtaget en ansøgning
om dispensation fra avlsrestriktionerne. RL har afvist at give dette pga. hanhundens HD-status,
som er D.
Diverse udvalg:
UU: Goldenudstillig i forbindelse med verdensudstillingen kommer til at foregår i Vildbjerg. SVN
har styr på ringpersonale. Connie Svane+SVN er udstillingsledere på både Golden og DRK
udstilling. Til næste møde har de siddende medlemmer i RL afgjort om de selv ønsker at være
”føl” eller har andre mulige emner. RL har besluttet at UU holder møde og finder dommer-emner
til de kommende golden-udstillinger. RL beslutter om dommeren skal inviteres.
SU: Se punkt 12. Referat fra møde ligger på hjemmesiden.
TMU: Antal hunde på goldens efterårsprøve: Begynder: 12, Åben: 22 og Vinder: 11. Kval.prøve:
22 deraf 12 goldens. Lisbeth Bech laver katalog til prøven.
Golden seminar:
GS står for at undersøge om vi kan få et golden seminar vest for broen i det nye år (13. februar)
Regnskab for golden træningsarrangement:
CP taler med Tina Seligmann om regnskabet for i år og budgettet for næste år.
Opstilling til RL/årsmøde:
BK og ML genopstiller og GS opstiller. SVN indkalder til årsmøde.
Dommere udstilling 2012:
UU finder emner. Hvis andre har forslag til dommere kan disse mailes til ML.
Goldenbogen:
MB fremlagde golden-bogen til gennemsyn for RL.
Hvalpelisten:
BK foreslår at der på golden hvalpelisten kan annonceres uanset om hvalpenes forældre har
nogle meritter eller ej. Dvs. at man kun skal opfylde de krav som DKK anfører for at få
stambogsført hvalpe, for at komme på hvalpelisten. RL har stemt om dette og 3 stemmer var for
forslaget, SVN stemte blankt og ML stemte imod. Forslaget er dermed vedtaget og kører indtil
årsmødet, hvor medlemmerne skal tage stilling til den nye ordning.
Etiske retningslinier (SU):
SU har udarbejdet etiske retningslinier og de kan læses på hjemmesiden og sendes derudover
også til Retrieveren.
Næste møde:
10/9-09 kl. 17.30
Evt.:
Intet

