Referat af raceledelsesmøde på Fraugdegård 2. december 2009 kl. 17.00
Til stede: Svend Aage Nielsen, Marlene Birkebæk, Conni Pallesen, Birger Knudsen, Annitta
Hansen og Gitte Sjælland
Fraværende: Maria Lindegaard
Dagsorden:
1. Godkende dagsorden.
2. Underskrive referat.
3. Valg af ordstyrer.
4. Nyt fra formanden.
5. Diverse udvalg.
6. Økonomi (budget 2010)
7. Årsmødet.
8. Tripplearrangement.
9. Goldenseminar.
10. Etiske retningslinier på vores hjemmeside.
11. Diverse.
12. Nyt møde.
Ad 1 – Godkende dagsorden.
Ok
Ad 2 – Underskrive referat.
Udsættes til næste møde, da Maria ikke var til stede.
Ad 3 – Valg af ordstyrer + referent.
Birger + Gitte blev valgt.
Ad 4 – Nyt fra formanden.
Svend Aage orienterede om vores udstilling i Vildbjerg 26.6.2010 i forbindelse med
Verdensudstillingen, hvor ringpersonalet nu er på plads – dog mangler han tilbagemelding
fra Connie Svane ang. evt. overnatning, ligesom han stadig heller ikke ved, hvornår
dommerne ankommer til landet – også her mangler han tilbagemelding fra Lisbeth Bech af
hensyn til hotelreservation. Vi får tildelt bane 18 og 19 og har sagt ja til at genbruge ringe og
telte fra DRK’s udstilling dagen før, mod at vi pakker teltene pænt sammen lørdag aften.
Udstillerne må ligeledes lade telte stå natten over som på jubilæumsudstillingerne i Næstved
i sommers. Svend Aage mener, at DRK har langt bedre styr på tilrettelæggelse af udstillinger
og medbringer skema til mulig brug i raceledelsen til vores næste møde.
Ad 5 – Diverse udvalg.
Trænings- og markprøveudvalget:
Birger kunne fortælle, at Åben A-prøven på Harrestedgaard 6.12.2009 nu var på plads med
10 tilmeldte hunde.
Han kunne samtidig fortælle, at vores vinder A-prøve på Agerup 14.11.2009 havde været en
succes.
Region Centrum har sagt ja til at stå for forårsprøven (Kulsøen).
Sundhedsudvalget:
Marlene orienterede fra udvalgets nyligt afholdte møde, hvor der p.t.arbejdes på arrangementer omkring:
PhD i PRA (afventer DKK’s sundhedsudvalg) samt

Hanhundesymposium for hanhundeejere med drøftelse af hvordan vi fremover får fotograferet flere hunde (dyrlæge Dorte Hald, bedømmer i DKK).
Ok fra Raceledelsen til at gå videre med ovennævnte!
Udstillingsudvalget:
Intet, da Maria ikke var til stede.
Ad 6 – Økonomi (budget 2010).
Conni efterlyser budgettal for 2010 og beder alle maile tal til hende hurtigst muligt, hvorefter hun vil maile budgettet tilbage til os …
Svend Aage minder om, at vi mangler krus! Indkøb af 500 stk. a ca. 20 kr. Lisbeth ved
besked om indkøbssted.
Ok til udbetaling af telefonpenge nu her for indeværende år, til trods for at telefonpenge for
2008 blev udbetalt i starten af 2009.
Ad 7 – Årsmødet.
Raceledelsen foreslår, at udvalgene holder formøde kl. 9.00. Ledelsen mødes så kl. 10.00 og
kl. 11.30 vil der være fælles frokost for alle incl. påhæng, hvis det ønskes? Besked om antal
frokostdeltagere til Gitte senest 25.1.
Birger kontakter Connie Svane ang. markprøvestatistik til Lars Mertz.
Ok fra Raceledelsen til Laila Ager for at skænke vandrepokal m/bog (- gravering) til bedste
Sundheds-opdrætter til uddeling på årsmødet.
Marlene sørger for indkøb af opdrætter-hunde-pokaler + bøger (5-6 stk.).
Annitta og Birger (og Maria?) bager kage.
Ad 8 – Tripplearrangement.
5.6.2010 … Birger kontakter Fyn ang. areal på Højstrup? Birger og Gitte arrangerer dommere sammen.
DJU’s racedyst i Viborg + Fløng er fastsat til 25.7.2010.
Ad 9 – Goldenseminar.
14.2.2010 i Ringe … Annitta kontakter dyrlæge Susanne Kaarsholm ang. foredrag om øjensygdomme. I tilfælde af nej tak fra Susanne arrangeres hanhundesymposium. Forslag til
eftermiddagens dommere = Lars Mertz og Marianne Skøtt Jespersen.
Ad 10 – Etiske retningslinier på vores hjemmeside.
Ønske fra Maria om at etiske retningslinier ændres til etiske anbefalinger! Marlene retter
igennem på hjemmesiden.
Ad 11 – Diverse.
Marlene vil, når tid er, gøre den eksisterende golden-folder mere up to date.
Birger præsenterede udkast til ny fin hjemmeside 
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