Referat af golden raceledelsesmøde på Fraugdegård 1. september 2010 kl. 17.00
Til stede var: Maria Lindegaard, Marlene Birkebæk, Conni Pallesen, Birger Knudsen, Annitta
Hansen og Gitte Sjælland.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde.
3. Valg af ordstyrer.
4. Nyt fra formanden.
5. Orientering fra udvalgene.
6. Økonomi.
7. Golden-weekenden.
8. Strategidag om fremtidens klubliv 19.9.
9. Møde mellem racer og bestyrelse 29.9.
10. Valg til RL.
11. Årsmøde.
12. RKU-kalenderen.
13. Eventuelt.
14. Næste møde / punkter til næste møde.
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden.
Ok.
Ad 2 – Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde.
Ok.
Ad 3 – Valg af ordstyrer.
Birger.
Ad 4 – Nyt fra formanden.
a) Maria mangler stadig tilbagemelding ang. Kongskilde 2011.
b) A-prøver tilmeldes fremover via DRK’s hjemmeside – yderligere information kan
ses på goldens hjemmeside under nyheder.
c) Maria har spurgt Johnny Eckhaus om antal mulige deltagere på ”hans” skue-kurser?
d) Maria og andre synes, vores nye hjemmeside kører for langsomt, og savner derfor
den gamle side … Birger vil forsøge at ændre billederne på forsiden og se, om det
skulle gøre en forskel …
Ad 5 – Orientering fra udvalgene.
SU: Indeks på albuer ønskes, således at vi også her får et brugbart værktøj til forbedring af
albueledsstatus hos kommende generationer.
Det er nu muligt at købe en rekvisition og efterfølgende få registreret DNA-test for
prcd-PRA på golden retriever hos DKK – yderligere information i næste nr. af
Retrieveren.
TMU: Agerup 6.11. er ved at være på plads …
Lene har i.f.m. Nordisk Mesterskab opfordret de øvrige nordiske lande til at komme
med hver en officiel dommer, der dog forinden skal godkendes herhjemme.
Forslag fra Birger til UU om at arrangere en golden certifikat-udstilling i.f.m.
Nordisk Mesterskab 2011 … Maria tager det med på næste UU-møde og vil herefter

få sendt invitationer ud til de andre nordiske lande for at gøre opmærksom på denne
specielle udstilling.
UU: RL siger ok til Lisbeths forespørgsel om, at gamle bøger og pokaler kan opbevares i
skabet på Fraugdegaard.
Ad 6 – Økonomi.
Conni fremlagde fint positivt regnskab pr. dags dato – dog var golden-weekenden endnu
ikke færdigafregnet.
Ad 7 – Golden-weekenden.
Udstilling lørdag: Dejligt sted, alle var begejstrede, populært med ekstra sponsorpræmier.
Markprøve søndag: RL evaluerede og glædede sig over det store deltagerantal.
Ad 8 – Strategidag om fremtidens klubliv 19.9.
Marlene deltager, hvis hun har fri …
Ad 9 – Møde mellem racer og bestyrelse 29.9.
Mødet bliver muligvis flyttet? Afventer svar fra DRK …
Ad 10 – Valg til RL.
Emner for endnu et medlem til RL blev drøftet.
Ad 11 – Årsmøde.
Maria har booket Korsør og vil samtidig sørge for lidt mad til os.
Ad 12 – RKU-kalenderen.
Forårsweekenden 2011 er flyttet frem til den 30. april/1. maj af hensyn til påsken.
Marlene planlægger mentalbeskrivelse i Jylland i marts 2011.
Ad 13 – Eventuelt.
Forespørgsel fra et medlem om at regionsopdele hvalpelisten, hvilket desværre ikke er
teknisk muligt på hjemmesiden.
Ad 14 – Næste møde / punkter til næste møde.
9.11. kl. 17.00 / Årsmøde 23.1.
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