Dagsorden RL-møde tirsdag d. 2/3-10 kl. 17
Sted Fraugdegård
Tilstede: Svend Aage Nielsen (SVN), Conni Pallesen (CP), Marlene Birkebæk (MB), Gitte Sjælland
(GS), Maria Lindegaard (ML), Annitta Hansen (AH) og Birger Knudsen (BK)
1. Godkende dagsorden.
OK
2. Underskrive referater.
OK
3. Valg af ordstyrer.
BK
4. Nyt fra formanden.
Der er bestilt 1000 krus med golden logo på. Leverandøren spurgte om vi ville have de
sidste 500 krus som han havde af modellen. Dette er der svaret nej til i første omgang, men
CP tager en snak med ham og hvis vi kan få det til en god pris tager vi de sidste 500 også.
5. Diverse udvalg.
SU: Udvalget har modtaget en ansøgning ang. brug af tæve med status C på hofterne.
Denne ansøgning er godkendt. UU: Dommer til efterårsudstilling er på plads og er Eddie
Webster fra kennel Benjcroft i Skotland. TMU: Har fået invitation til WT i Tyskland og ser på
det. Forårsprøven i Kulsø er på plads med dommere osv.
6. Økonomi.
CP medbragte kontoudskrift og fortalte om hvad der var sket siden sidst. CP sørger for
indkøb af Office-pakke til brug for RL´s kasserer nu og fremover.
7. Evaluering af årsmøde.
GS er lige blevet færdig med referatet og RL skal nu gennemlæse dette. MB bemærkede at
det ikke er i orden at årets regnskab først er færdigt til fremlæggelse for RL meget kort tid
før årsmødet. CP er enig og siger at det selvfølgelig ikke bliver sådan næste år.
8. Golden-forum.
RL beslutter af medlemmerne på Golden-forum, selv skal bestemme om dette skal
nedlægges. BK ser på sagen.
9. Golden-seminar.
RL har evalueret på golden seminaret. Der har været flere henvendelser fra medlemmer
som følte sig nedgjort på seminaret. Det er RL ærgerlige over, da sådanne arrangementer
er ment som et sted hvor golden-folk skal kunne mødes og udveksle erfaringer og opbygge
relationer til samarbejde. Det er RL ønske at være med til at bygge broer og ikke grave
grøfter. SVN sørger for at der bliver givet et svar på de henvendelser til RL og RL vil til næste
lignende arrangement også forsøge at lære af dette.
10. Mail-henvendelser siden sidst.

SVN strammer op på at få svaret på de mails RL modtager via hjemmesiden og får disse
videresendt til resten af RL. RL har modtaget nogle mails vedrørende golden seminaret som
SVN svarer på snarest. Et medlem af RL kan også udskyde et svar til en henvendelse har
været oppe på et følgende møde, hvis dette skønnes nødvendigt!
11. Holdudtagelser.
RL beslutter at TMU laver et pointsystem som kan bruges til at finde ud af hvilke hunde der
skal udtages til diverse mesterskaber. Point skal kunne optjenes på årets markprøver. En
henvendelse fra et medlem er diskuteret af RK i denne forbindelse. RL giver kun tilskud til
udenlandske arrangementer, men giver også til tilmeldingsgebyrer, hvis der er et sådant.
12. Spalten.
MB ønsker ikke at lave spalten mere, men laver april med. RL skal finde en ny til at overtage
fremover.
13. DKCH (U).
MB mindede om at hvis DKCH(U) skal bevares skal der laves noget statistik til brug overfor
DKK, når fristen udløber. RL drøftede om der skal laves brugs og jagtchampionat uden
eksteriørbedømmelser.
14. Statistikker DKK.
Se punkt 13
15. Hanhundesymposium.
Udsættes til efteråret.
16. Kørselsgodtgørelser prøveleder/udstillingsleder
RL diskuterede hvem der kan/skal have kørselsgodtgørelse i forbindelse med golden
arrangementer.
17. Effektuering af restriktioner.
RL beder SU skrive ud til de hanhunde-ejere som tilsidesætter de etiske anbefalinger.
18. Tripel-arrangement.
GS og BK arbejder med tripel-arrangement på Fyn og Hanne Mårtonson arbejder med det
på Sjælland.
19. Beholdning af rosetter/præmier.
CP forsøger at forhanlde en god pris hjem på bestilling af krus. Der er bestilt 1000, men
måske kan der fås en bedre pris, hvis vi tager et restlager på 500 mere. Beholdning af
rosetterog tallerkner er gennemgået og der suppleres op (CP+GS).
20. Mentaltest Jylland.
SVN giver Germaine Nielsen besked om at tilmelding bliver online på golden hjemmesiden.
Goldens har fortrinsret og tilmelding er først bindende når der er betalt
21. Golden-bog økonomi/næste udgivelse.
Punktet tages op på næste møde.
22. Evt.
Træningsweekend er desværre aflyst, hvilket RL er meget kede af. BK, MB og Andre Lilja
står for et nyt arrangement til næste år.

Jagt-messe i Odense: Inviteres via DRK i starten af april. Golden sender en repræsentant alle
3 dage.
Hvalpeliste: En bøn fra LB om at det tydeliggøres at listen er for hvalpe under 7 mdr.
Medlemmer som ikke har betalt for links, bliver snart fjernet fra listerne
SVN tager fat i Region Nordsjælland ang. aktivitetskalender, hvor der står at golden sikke
har betalt for prøve. Det er gjort og skal fjernes.
MB foreslår at vi kunne finde nye emner som kunne uddannes til udstillingsdommere og
mentalbeskrivere. Emner spørges til næste møde, hvor emnet tages op.
23. Ny mødedato.
28/4-10

