Dagsorden til golden raceledelsesmøde på Skype
onsdag d. 1. december 2010 kl. 18.00.
Deltagere: Gitte Sjælland (GS), Annitta Hansen (AH), Birger Knudsen (BK), Maria Lindegaard
(ML), Marlene Birkebæk (MB)
Afbud: Conni Pallesen
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde.
Næste møde.
3. Valg af ordstyrer.
BK er ordstyrer.
4. Nyt fra formanden.
Jagt vildt og våben messe d. 29. april til 1. maj invitation / opfordring til køb af
stand. ML sender invitationen videre til DRK og svarer Jagt, vildt og våben, at det
er den vej de i fremtiden skal invitere.
5. Orientering fra udvalgene.
SU & RL finder det beklageligt at øjenspecialister fraråder golden ejere at få
foretaget PRAtesten. RL opfordrer stadig til at medlemmerne får tjekket deres
hunde for PRA.
UU – sponsor præmier –
Præmiegenstande; UU ved at undersøge om vi kan få noget fra vores sædvanlige
leverandør med vores logo på til uofficielle arrangementer
Dommere til 2011 + 2012 er inviteret, men har endnu ikke accepteret.
Overvejer muligheden for dobbeltudstilling i efterårsweekenden.
TMU – RKU har ikke taget hensyn til vores ønsker, så vi må afholde
forårsmarkprøven d. 24/4-2011 i Bække Region Sydjylland. RL finder de
beklageligt at RKU generelt har rod i kalenderen.
Vinder A – aflyses pga. manglende tilmeldinger.
TMU mangler terræn til efterårets racemarkprøve samt NM i Working Test.
ML kontakter RKU for præcisering af fastholdelse af datoer.
6. Økonomi.
Næste gang.
7. Ny slags championat.
RL læner sig op af DRKs holdning til ikke at udvande titlerne.
8. Dårligt temperament/præmieringsgrader på udstilling.
RL har pålagt UU at udfærdige en skrivelse der skal medsendes
dommerinvitationerne jf. nedenstående passage i DKK’s udstillingsreglement;
Mentalitet

Generelt skal alle racer have en mentalitet, der tillader, at de kan fungere i
samfundet. Racer, der beskrives som f.eks. ”reserverede”, skal tillade naturlig
kontakt fra en venlig fremmed person. Dommeren skal kunne røre ved alle hunde
i ringen uden problemer.
I racestandarden for Golden Retriever står der; Temperament: Let at træne,
intelligent og i besiddelse af medfødt anlæg for sit arbejde. Venlig,
imødekommende og tillidsfuld.
9. AD-indeks.
SU er informeret om at DKK arbejder på AD indeks for de racer der får
fotograferet mere end 50 individer.
10. Nyt mentalbeskrivelsesudvalg?
Gitte Sjælland & Annitta Hansen etablerer et MBU spørger forskellige emner om
interesse.
11. Ny goldenfolder.
MB arbejder fortsat på sagen + forslag til tekst udsættes til næste gang.
12. Vandrepokaler - den ”årlige” WT.
RL enige om, at der i fremtiden skal afholdes en årlig race WT. TMU skal arbejde
videre med afholdelsen i 2011.
RL takker ja til Karin og Niels Knudsens tilbud om 3 vandrepræmier.
BK er uenig med denne vedtagelse.
Stiftet årspokaler til årets mest vindende hunde på workingtest.
Kennel Windwood’s i begynderklasse
Kennel Falkirk’s i åbenklasse
Kennel Gleen Mhor’s i vinderklasse
13. PRA dna-test.
Se punkt 5
14. Hjemmeside – opdatering.
Nyhedsside med kronologiske opdateringer.
15. Administration af annoncering på goldens lister i 2011.
I henhold til vores etiske anbefalinger.
Tjekker når vi modtager tilmeldingerne.
16. Aflysning af DRK-møde.
Undrer/utilfredse med aflysning 2 dage før.
ML har mailet med Flemming Nøhr vedr. de emner RL havde på dagsordenen.
17. Præmiegenstand til goldens uofficielle arrangementer.
Se punkt 5

18. Årsmøde.
Udvalgsmøder kl. 1000
Konstituerende RL møde kl. 1100
Spisning kl. 1130
Årsmøde kl. 1300
19. Eventuelt.
20. Næste møde/punkter til næste møde.
Torsdag d. 13/1-2011

