Golden Årsmøde
Referat d. 25. januar 2009
Medborgerhuset, Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør
Velkomst v. afgående formand Lisbeth Bech.
Dagsorden ifølge DRK's vedtægter fra 1998, § 14 stk. 26:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af mindst 2 stemmetællere. Antallet afgøres af dirigenten.
d. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for det fremtidige
arbejde.
e. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse)
samt budget for indeværende år.
f. Valg af revisor og revisorsuppleant.
g. Behandling af indkomne forslag.
h. Eventuelt
På årsmødet vælges en 2. suppleant til raceledelsen af fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
Indkomne forslag, 2 stk.: A & B.
Forslag A:
Raceledelsen for golden retriever udvides fra fem til syv medlemmer jvnf. DRK´s vedtægter
§14 stk.3.
Begrundelse: Forslaget blev stillet sidste år, hvor der af forskellige grunde var meget få
medlemmer tilstede. Jeg selv var ”arbejdsramt”, hvorfor jeg også trak forslaget tilbage. Jeg
ønsker at fremsætte forslaget på et årsmøde, hvor jeg selv kan være tilstede og forsvare mit
forslag. Begrundelsen for at fremsætte forslaget er, at den udvidelse af raceledelsen vil give
flere personer at fordele de mange opgaver på, som der er i så stor en race som golden
retriever. Et udvidet antal medlemmer i raceledelsen vil også gøre, at raceledelsen i højere
grad vil kunne omfatte medlemmer med indsigt og engagement i racelivets mange forskellige
facetter. Altså sammenfattende en endnu mere vidende og arbejdskraftig raceledelse.
Fremsat af: Hanne Mårtensson
Forslag B:
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.
Forslagsstiller: Hanne Mårtensson
På racens årsmøde vælges en 2.suppleant.
A : Valg af dirigent: Peter Schou Andersen blev valgt.
Dirigenten startede med at konstatere, at årsmødet var lovligt indvarslet i.h.t.
Vedtægterne, og lavede herefter en lille ændring til dagordenen, nemlig:
Punkt f1: Valg af 2. suppleant til raceledelsen og
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Punkt f2: Valg af revisor og revisorsuppleant.
B : Valg af referent: Eva Lind blev valgt
C : Valg af mindst 2 stemmetæller: Lars Mertz og Maria Lindegaard valgt.
D : Beretning v. Lisbeth Bech
Debat vedr. beretningen.
Hanne Mårtensson: Beklager at der mangler nye medlemmer, opfordrer til bredere
annoncering.
Lars Mertz: Ønsker at vide hvorfor racen ikke ønsker at registrere optigentest resultat.
Lisbeth Bech: DKK mener ikke at det skal registreres, når racen ikke har restriktioner.
Susanne Forchhammer: Opfordrer raceledelsen til at arbejde for sagen, da det er en officiel
gentest.
Marlene Birkebæk: Der er en oversat svensk artikel i Hunden i et af forårsbladene 2008. Den
er meget informativ, samt modvilje fra DKK der kun ønsker at registrere én form for PRA.
Anette Dam: Det er svært at aflæse HD statistikken, da der er kommet nye præmisser. Det får
indflydelse på antallet af A hofter.
Marianne Holm Hansen: Man kan ikke umiddelbart udlede at racens standard er forringet, men
det kan betyde at vi sjældent kommer til at se A på papiret. Især importer vil blive berørt.
Birger Knudsen: ”Hvem sætter restriktionerne er det FCI eller DKK”
Hanne Mortensen: Dkk siger at ingen restriktioner er sat udenom raceledelsen.
Lisbeth Bech oplyste, at det er DKK, som sætter restriktionerne.
På mødet udviklede der sig en generel debat vedr. indeks tallet.
Raceledelsen har indsendt et forslag til DKK
Marianne Holm Hansen skitserede det indsendte forslag, der hvis det godkendes vil træde i
kraft fra d. 1/7/2009:
Goldentæver med A og B-diagnoser: Ingen restriktioner som hidtil. Goldenhanner og tæver
med D og E diagnose: Avlsforbud, som hidtil
Goldens ønsker RL kan anvendes, når følgende betingelser er opfyldt:
•
Hunden skal have opnået mindst very good på udstilling, eller have bestået
kvalifikationsprøve, eller have min. 1. præmie begynderklasse.
•
En ”C-tæve” skal parres med en hanhund, som er min. 3 år og har HD-diagnose A.
•
Opdrætteren forpligter sig til, at min. 40-45% af kuldet bliver officielt HD-fotograferet
senest ved 2-årsalderen. Tæven må ikke anvendes igen, før ovenstående 45% foreligger. Ved
samtlige efterfølgende kuld gælder samme betingelser.
•
Drejer det sig om en hanhund med HD-diagnose C, gælder samme betingelser:
Tæven skal have HD-diagnose A, og opdrætteren forpligter sig til at røntgenfotografere
hvalpene, som ovenfor.
Susanne Forchhammer: Problematiserede at der i realiteten kunne være A hunde med
indekstal under 100 og C hunde med et index over 100
Det er sikkerheds tallet der er vigtigt. Altså antallet af bedømte hunde/afkom.
Lige på dette punkt hviler der et stort ansvar på avlernes skuldre.
Jo flere bedømte hunde – jo sikrere avl.
Søren Grindsted: Årbogen er lige på trapperne. Deadline er rykket så der kan fortsat sendes
annoncer. Billedet af hunden/hundene skal være så vellignende som muligt, helst i stående
profil. Lars Mertz : Hvis hunden ligger bedst i sofaen.. så knips.
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Tina Seligmann anmodede om uddybning af omtalen af eventuelle nye championater.
Der var en del overvejelser og snak desangående. DRKs bestyrelse arbejder med et rent
brugschampionat uden A-prøve samt indførelse af et WT championat.
Marianne H Hansen begrundede ønsket om et WT-championat med at DRK nok må se i
øjnene, at det ikke bliver ved med at være acceptabelt, med alt det vildt vi skal skaffe bort
efter prøverne, samt problematikken i at adelsmærket for vores retriever netop er evnen at
bringe varmt vildt til hånd, blødt og effektivt. Omvendt, er det måske et rigtigt godt alternativ
for mange retrieverejere der ikke går på jagt. Det er problematikker der arbejdes med i DRK’s
bestyrelse.
Den nye hjemmeside ligger på nettet. ( www.goldenretriever.dk ) Marlene opfordrer alle til at
læse kritisk og komme med ideer samt ris og ros. Marlene ønsker siden dynamisk, så hun
opfordrede til at sende indlæg og andet.
Birger Knudsen: Roste Marlene meget for den flotte hjemmeside. Der blev takket for det store
arbejde Marlene har udført gratis.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Planer for det fremtidige arbejde.
Kalender 2009
Dato

Arrangement

Sted

Dommer

Tilmelding

21-02-09

Goldenseminar

Solrød

Arrangementet afholdes i DKK’s lokaler i
Solrød. Start kl. 10.00

14-02-09

25-04-09

Certifikatudstilling

Uldum

Filip Johnsson (S) Kennel Dainty’s

23-03-09

26-04-09

B-prøve

Ørumgaard

Begynderklasse: Keld Jørgensen
Åbenklasse: Christian Brix Søndergaard
Vinderklasse: Ulla Lindner

23-03-09

26-04-09

Kvalifikationsprøve

Ørumgaard

Rikke Borring / Kaj Jørgensen

23-03-09

26-04-09

Brugsprøve

Ørumgaard

Kaj Falk Andresen

26-04-09

08-05-09
09-05-09
10-05-09

Træningsweekend

Vordingborg

Trænere endnu ikke fundet.
Arrangementet henvender sig til alle jer
der ønsker at prøve kræfter med
markprøver, både nye som gamle –
uøvede som øvede. Tilmelding: Tina
Seligmann via mail: post@gia.dk

15-04-09

29-08-09

Certifikatudstilling

Hillerød

Endnu ikke fundet

24-07-09

30-08-09

B-prøve

Nordsjælland

Endnu ikke fundet

24-07-09

OBS der er kun brugsprøve på racens B-prøver.
Tina Seligmann : Efterlyser respons på efterårsarrangement da det er sammenfaldende med
jubilæumsprøven på Samsø. Lisbeth Bech påpegede at kalenderen for 2009 er fuld pga. DRK’s
50 års jubilæum og at Samsø prøven oprindeligt var planlagt som en WT.
Træningsarrangement.
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Tina Seligmann ønskede medlemmernes respons på om 3 dage for meget? Er det passende
med udenlandske trænere, trods prisen? Fremover vil der blive sagt ja til alle tilmeldte.
Opdrættere opfordres til at motivere hvalpekøbere. Det er en rigtig god vej til et godt retriever
liv.
Obs, der er camping muligheder tilmelding senest 14 dage før.
Arr. Bliver lagt på nettet. KOM OG lad dig inspirere til et godt hundeliv.
Birger Knudsen undrede sig over at alle racens østprøver afholdes i Regions Nordsjælland.
Lisbeth Bech : Opfordrer alle til at se efter terræn.
E: Kasserer fremlagde og gennemgik årsregnskabet for 2008, udvisende et overskud på
38.135 kr. og en formue på 186.274 kr.
Herefter fremlagde kasserer budget for 2009, med et minusresultat på 19.000 kr., hvilket ikke
gav anledning til beærkninger.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
F1: Valg af 2. suppleant til raceledelsen. Afstemning om 2. sup. til raceledelsen mellem 3
kandidater. Birger Knudsen blev valgt.
F2: Valg af revisor og revisorsuppleant: Jane Broberg genvalgt som revisor, og Niels Møller
valgt som revisorsuppleant.
G: Behandling af indkomne forslag.
Forslag A : Hanne Mårtensson argumenterede for at en lidt større raceledelse vil have bedre
muligheder for at nå opgaverne
Marie: Man kan da godt inddrage menige medlemmer !
Marlene Birkebæk: Flere folk flere tanker !!
Lars Mertz: Foretrækker at raceledelsen selv rejser behovet for flere hoveder/hænder
Afstemning: 14 for, 25 imod.
Forslaget falder.
Forslag B : Argumenter: Generelt får suppleanter intet at vide og står helt blanke, hvis de
skal træde til. Det er rart at være klædt på til eventuelt at overtage
Lars Mertz mente at Raceledelsen selv skal bestemme, Marlene Birkebæk efterlyste flere
hænder til at løfte opgaver, generelt debat om suppleanter deltager/deltager ikke på
raceledelsens møder. Det understreges at suppleanterne dog ikke har stemmeret eller
mødepligt.
Afstemning om suppleanter skal deltage i møder. 20 for, 18 imod.
Forslaget vedtaget.
H. Eventuelt.
Niels Møller. vedr. træningsseminar 2008: Vi nåede rigtig langt hen mod kvalifikationsprøven.
Det var en fornøjelse at se både mørke som lyse hunde der udmærkede sig. Næste seminar
annonceres på nettet i marts.
Hanhundelisten & Hvalpelisten: Jane Nielsen og Susanne Forchhammer mente at 250,- er for
dyrt for hanhundelisten. Jane Nielsen udtrykte utilfredshed med krav og pris på hvalpelisten da
hun mente det burde være en service fra Raceledelsen til medlemmerne.
Bente Dyring: Har hvalpepakkerne nogen effekt på medlemstilgang? Der går meget lang tid fra
pakkerne er bestilt til de kommer!
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Annitta Hansen efterlyser initiativer for de hundefører der bare vil have en glad hund der
kommer når der bliver kaldt. Marianne H Hansen udtrykte utilfredshed med træningstilbud og
mangel på samme, hun ønskede sig mulighed for alternative træningstilbud. Almindelig debat
om at det var for svært at få nye medlemmer til at gå videre efter brugsprøve. Marlene
Birkebæk opfordrede til at vi bruger hinanden når vi skulle have hvalpekøbere i gang, samt at
vi som opdrættere selv må ud og tage hånd om nybegynderne, hvis de ikke kan få plads på de
respektive træningshold. Marlene mindede forsamlingen om at alle hunde og specielt golden
retrievere fortjener en hverdag med indhold.
Marlene Birkebæk og Lars Mertz mindede forsamlingen om at Dansk Retriever Klub er
Danmarks største jagthundeklub og at vi skal værne om dette.
Lars Mertz kom med sine statistikker for goldens markprøveresultater 2008. Statistikkerne går
mange år tilbage. Det er tydeligt at åbenklasse deltagelse er styrt dykket. Det svarer godt til
de hunde der før jagtede en 2. præmie. De er nu desværre væk, siden kravet ændrede sig til
CH titlen. På A prøverne er der stabil deltagelse, men på B prøverne, ser det ud til at, førerne
er hjælpere og ikke deltagere!!
Årets mest vindende hunde blev:
Markprøve Begynderklasse og vinder af Kennel Sungold’s vandrepræmie:
Peter Schou Andersen med Hilderyth Helena
Markprøve Åbenklasse og vinder af Kennel Woodway’s vandrepræmie:
John Nicolajsen med Duckflight Autumn Breeze
Markprøve Vinderklasse og vinder af Golden Vandrepokal:
Peter Schou Andersen med Hilderyth Gabriele
Udstilling og vinder af Kennel Joe’s Vandrepræmie blev
Svend Aage Nielsens tæve DKCH(U) Dream Max Amy Diamond
De fuldstændige lister kan ses på www.goldenretriever.dk
Marlene gjorde opmærksom på at der i 2009 kører en konkurrence for opdrættere, hvor det
gælder om at få flest mulige hvalpekøbere i gang på årets aktiviteter.
Pokalbestyrer for markprøve Hanne Mortensen
Pokalbestyrer for udstilling Betina Holkgaard Christensen
Lisbeth Bech takkede for god ro og orden samt for de mange år.
Referent:
Dirigent:

Eva Lind
Peter Schou Andersen

NB! Dirigenten er indforstået, at personer, som i debatten er nævnt ved navn, har adgang til
at få rettet eventuelle fejlciteringer af egne indlæg, efter referatets offentliggørelse.
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