Dagsorden golden raceledelsesmøde torsdag d. 10/9-09 kl. 17.30
Sted: Fraugdegård
Tilstede: Svend Aage Nielsen (SVN), Birger Knudsen (BK), Marlene Birkebæk (MB), Gitte
Sjælland (GS), Annitta Hansen (AH) og Maria Lindegaard (ML).
Afbud: Conni Pallsen (CP).
1. Underskrive referat.
OK
2. Godkendelse af dagsorden.
OK
3. Valg af ordstyrer.
BK
4. Golden seminar d. 13. februar 2010
GS+AH forsøger stadig at få et golden seminar op at stå d. 13/2-10. Til næste møde afklares
om det kan lade sig gøre. AH undersøger om vi kan finde en dyrlæge til at fotælle om
øjensygdomme.
5. Nyt fra formanden (årsmødet)
Årsmødet: På Fraugdegård d. 31/1-10 kl. 13. GS sørger for mad, BK sørger for stemmesedler . CP+MB tjekker medlemskab og udleverer stemmesedler. SVN har booket lokalet på
Fraugdegård.
Møde mellem DRK og alle RL d. 22/9-09. Deltagere for golden er BK og ?.
6. Efter-tilmeldinger.
DRK/DKK´s regler skal som udgangspunkt overholdes.
7. Nye medlemmer til hvalpetræning.
RL vil forsøge at babyhvalpemotivation senere på året.
8. Diverse udvalg.
Alle 3 udvalg vil til årsmødet komme med en kort beretning om deres arbejde i gennem året.
TMU: Efterårets markprøve er afholdt. Prøven endte desværre uden placeringer i
vinderklasse. Prøven forløb ellers godt, dog var der nogle problemer med
kørselsvejledningen som ikke var helt optimal. Næste efterårsprøve bliver afholdt på
Midtsjælland og forårsprøven formentlig i Midtjylland. TMU holder møde igen 27/10 og vil
planlægge afholdelse af workingtest og træningsweekend til foråret. Mentalbeskrivelse blev
afholdt med 3 goldens og 7 labrador. Testen gik godt. Der bliver afholdt ny test i marts 2010
også i Jylland.
SU: MB ønsker at tage op i SU at ansøge DKK om penge til at lave en phd. Om PRA for
goldens. RL sagde ja til dette.
UU: ML spørger medlemmerne i UU om de stadig ønsker at sidde i udvalget. SVN har fået
Tolstrup ved Ringsted på plads som terræn for efterårsudstillingen 2010.
9. Golden årskalender.
Årskalenderen er næsten færdig og vil blive lagt på hjemmesiden i pdf. Fil.
10. DKK materiale: Er vores racer OK?
RL vurderer at vi indenfor goldens ikke har nogle generelle store sundhedsproblemer
11. Næste møde
14/10-09 kl. 17.30
12. Evt.

Mailkorrespondence fra DRK/DKK er uddelegeret så de rette personer får de rette
infomationer.
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