GOLDEN RACELEDELSES MØDE
Tirsdag D. 14.Apr. 2009 KL. 18.00

STED: DRK'S SEKRETARIAT, FRAUGDEGÅRD
FRAUGDEGÅRDS ALLE 4, FRAUGDE, 5220 ODENSE SØ
Svend Aage´s Tlf.55 43 21 91
Traktement: ca. kl. 18.30 mad ‐ senere kaffe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tilstede: Svend Aage Nielsen (SVN), Birger Knudsen (BK), Connie Pallesen (CP), Marlene
Birkebæk (MB), Annitta Hansen (AH) og Maria Lindegaard (ML).

1.
2.
3.

Underskrive referat
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra formanden
A. Uddelegering af opgaver
B. Pokalansvarlige
C. Præmier
D. Tilbagebetaling Træningsarr.
E. Hvalpeliste
4. Bogprojekt
5. Udvalg. T/U U/U M/U
6. B‐prøven 30/8‐2009
7. Dommerønsker DRK/DKK 2011
8. Regnskab
9. Træning 2009
10. Aktiviteter 2009
11. Hjemmeside
12. Retrieveren April
13. Næste møde
14. Evt.
1. OK
2. OK
3. a. Er klaret på sidste møde.
b. AH er fra nu af pokalansvarlig. BK laver en standard formular som skal bruges ved
udlevering af pokaler, således at RL altid ved hvor de forskellige pokaler befinder sig.

Marlene tager billeder af pokalerne og sætter på hjemmesiden, så man også kan se hvem
der har dem.
c. Lisbeth Bech har bestilt 40 store 0g 80 små tallerkner med guldkant til præmier.
d. Tilmelding til træningsarrangement er bindende fra 1 uge før arrangementet løber af
stablen.
e. MB foreslog ændring af hvalpelisten således at der er 2 hvalpelister magen til de der
findes på labradors hjemmeside. En hvor begge forældrene skal have en jagtlig prøve samt
en eksteriørbedømmelse og en helt uden krav. MB mener der er et behov for bedre
servicering af medlemmer, ligesom der blev ytret ønske om dette på racens årsmøde.
Dette kunne RL ikke tilslutte sig og efter diskussion besluttedes ikke at ændre noget.
4. RL opfordrer til at man tilmelder sig golden bogen snarest, hvis man ønsker at annoncere.
Blanketten ligger under nyheder på hjemmesiden. Sidste frist er 1. juli. MB kontakter Søren for at
få de hunde han har modtaget tilmeldinger på.
5. TMU: Da alle personer fra udvalget har trukket sig undtagen ML, beslutter RL at forsøge at
genetableret et nyt TMU. RL vil finde nye emner til udvalget. BK tager kontakt til disse og sørger
for konstituering.
UU: ML er formand for udstillingsudvalget. På næste RL møde skal RL finde ud af de praktiske
ting omkring verdensudstillingen i 2010.
SU: Se MB´s skrivelse angående anvendelse af C‐hunde i avl.
6. Goldens B‐prøve som skulle afholdes d. 30/8‐09 ser ud til at måtte aflyses. TMU ser på om der
måske skulle være en mulighed for at det kunne lade sig gøre, men det ser svært ud og bliver
formentlig ikke på Sjælland, hvis det kan lade sig gøre.
7. Drøftes på næste møde.
8. CP køber et nyt bogføringssystem for at lette kassererens arbejde også i fremtiden.
9. AH starter kvalifikationprøve‐kursus op på Fyn 16/4‐09, BK skulle have startet op i Jylland, men
har ikke fået nogen tilmeldinger. Ole Filskov starter et hold op i Jylland snarest.
10. Marianne Pedersen er prøveleder på forårsprøven og har fået antal prøvedeltagere.
11. Sundhed tilføjes i menu‐baren.
12. Er sendt. Ind.
13. 3/6‐09 på Fraugdegård.

14. Fremover på møderne bliver der valgt en ordstyrer inden mødet går i gang og sekretæren
udsender dagsorden i stedet for formanden. ML udsender et par uger inden mødet en mail om at
hvis man vil have punkter på dagsordenen skal de sendes pr mail inden en hvis dato så
dagsordenen kan komme ud i god tid før mødet.

Referent Maria Lindegaard

.

