Referat Golden Raceledelsesmøde d. 25/1‐10 kl.18
Sted Fraugdegård
Tilstede: Svend Aage Nielsen (SVN), Marlene Birkebæk (MB), Gitte Sjælland (GS),
Anitta Hansen (AH), Birger Knudsen (BK) og Maria Lindegaard (ML).
Fraværende: Conni Pallesen
1. Underskrive referat
Ok undtagen CP som ikke var tilstede
2. Godkendelse af dagsorden.
Ok
3. Valg af ordstyrer
BK
4. Nyt fra formanden (årsmødet og Vildbjerg).
Årsmødet: Stemmesedler sørger BK for. CP medbringer øl, vand, kaffe og diverse. Uddeling
af pokaler: Lars Mertz har resultater til markprøvepokalerne. Lisbeth Bech har til
udstillingspokalen og Laila Ager for sundhed, UU (Betina Holkgaard ) )MB synes ikke at
pointsystemet for opdrætterpokalen for udstilling er retfærdigt og UU tager dette op på
næste møde) og TMU (MB og BK) har resultater for opdrætterpokalerne. DKK har desværre
ikke svaret på vores henvendelse ang. dirigenthvervet på vores årsmøde.
BK arbejder på en dommerinvitation for Goldens på dansk og engelsk.
Vildbjerg‐udstilling: Dommerindkvartering ok. Ankomst og transport ML aftaler med
Lisbeth Bech.
5. Diverse udvalg.
SU: Laila Ager har lavet årsberetning fra SU. MB fremlægger hanhunde og opdrætterlister.
RL har drøftet listerne og er kommet frem til en tekst, MB laver forslag til et brev til de
hanhunde‐ejere som ikke har fotograferet 10 procent af deres hanhundes afkom. Om 2 år
skal SU vurdere hvad der er sket på området og RL gennemgår listerne hvert halve år. ML
foreslår at vi går til DKK for at blive klogere på golden og HD (bedømmelser,
klagemuligheder, ombedømmelser osv.). MB orienterer SU inden og RL har sagt god for at
ML går i gang med dette.
UU: Der er styr på forårsudstillingen, den står UU for og golden udstillingen i Vildbjerg står
SVN for.
TMU: Annelise Johansen ønsker at træde ud af TMU. TMU har fået en henvendelse fra et
medlem ang. TMU´s evaluering af efterårsmarkprøven 2009. TMU arbejder
påtrippelarrangement på Fyn til sommer.
6. Økonomi.
SVN sørger for at RL får regnskabet inden årsmødet.

7. Debat/beslutninger over mail.
RL skal så vidt det er muligt ikke tage beslutninger over mail mellem møderne, men hvis der
dukker noget op kan man sende det rundt pr mail og så kommer det på dagsordenen til
næste møde. Hvis der er noget som kræver behandling med det samme må dette
selvfølgelig foregå over mail, hvis vi kan blive enige.
8. Henvendelser til RL og behandlinger af disse.
ML ønsker at info indbyrdes i RL skal blive bedre. Mails til RL og svar på disse sendes til alle i
RL så alle ved hvad der foregår og ingen sager forhåbentligt fremover tabes på gulvet. Svar
på mails til RL skal komme rimeligt hurtigt og seriøst.
9. Golden seminar.
AH har styr på dette.
10. Golden forum.
RL er blevet tilbudt at overtage Golden‐forum. RL synes at medlemmerne selv skal tage
stilling til om de ønsker Golden‐forum kørt videre. SVN sørger for at det kommer på
årsmødet.
11. Hjemmesiden.
BK gennemgik den nye hjemmeside.
12. Opdrætter + hanhundelister.
Gennemgået under SU.
13. Næste møde.
Aftales på årsmødet 31/1‐10
14. Evt.
Opdrætterpokaler gennemgået.
Germaine Nielsen har forespurgt om at få lov at holde en mentaltest. Det har RL sagt okay
til.
RL ønsker en mentaltest på Sjælland og vil arbejde på det.
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