Golden raceledelsesmøde onsdag d. 3/6‐09
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).
1. Underskrive referat.
OK
2. Godkendelse af dagsorden.
OK
3. Valg af ordstyrer.
BK
4. Nyt fra formanden: Udstillingsledere og deres dutys og Golden efterårsarrangement.
DKK har godkendt dispensationsansøgning til anvendelse af C‐hunde i avl. Ved fremtidige
golden udstillinger skal udstillingslederne være erfaren og derudover vil RL prøve at få
koblet et ”føl” på, således at der i fremtiden er flere muligheder og for at fordele
arbejdspresset ved sådanne arrangementer. RL har nogle emner til hvem der måske kunne
tænkes at være ”føl”, men hvis der er nogle som har lyst kan de kontakte en fra RL. MB
laver opslag på hjemmesiden omkring dette.
5. MHH og tillidshverv for RL.
RL konstaterer at MHH er udtrådt af SU pga. uenigheder.
6. Goldens i DK 2009.
Status på golden bogen siger 13 kennel annoncer og 102 stamtavlesider. Pris for
annoncører er 500 kr. for bagside, 250 kr. for 1 side i 1. Tredjedel af bogen.
7. Diverse udvalg.
Der er nye medlemmer i SU se hjemmesiden. TMU: Har haft første møde 15/5‐09. Referat
ligger på hjemmesiden. Lene Sørensen valgt som formand. A‐prøve på Agerup er på plads.
Nye medlemmer se hjemmeside.
8. Dommer ønsker DRK/DKK 2012 (udstilling).
ML spørger Lisbeth Bech om hvor mange dommere der ikke ar brugt fra den gamle liste og
derefter vurderes hvor stort behovet er for nye ønsker.
9. 1/5 års medlemskab af DRK:
ML spørger MHH ang. ½ medlemskab. MHH har spurgt i DRK, men ikke fået noget svar. ML
forsøger at kontakte DRK om dette.
10. SU/HD‐index møde i DKK:
Invitation til mødet er først kommet RL i hænde efter at mødet var afholdt. SVN talte med
Tove Hjorth som mente at sekretariatet havde glemt at sende den videre. Vi afventer
referat af mødet.
11. Golden‐udstilling i forb. Med verdensudstilling (praktiske gøremål):

ML taler med Lisbeth Bech.
12. Opsamling på golden træningsweekend:
RL vil gerne takke Tina Seligmann of CO. For det kæmpe arbejde i forbindelse med
træningsarrangementet. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger ang.
arrangementet. Træningsarrangement 2010 tages op på næste møde hvor regnskabet fra i
år gennemgås og nyt budget.
13. Næste møde:
4/8‐09 kl. 17.
14. Evt.:
6/9‐09 mentalbeskrivelse ved Herning. CP køber opdateringsprogram til
bogføringsprogrammet.

Referant Maria Lindegaard

