Referat af raceledelsesmøde på Fraugdegård 6. juli 2010 kl. 17.00
Til stede var: Maria Lindegaard, Marlene Birkebæk, Birger Knudsen, Annitta Hansen og Gitte
Sjælland.
Afbud fra: Conni Pallesen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde.
Valg af ordstyrer.
Arbejdsindsats i RL.
Nyt fra formanden.
a) Mailkorrespondance.
6. Strategidag om fremtidens klubliv.
7. Orientering fra udvalgene.
8. Sammensætning af udvalg.
9. Økonomi.
10. Nordisk mesterskab i WT 2011 – holdudtagelse?
11. Evaluering af tripplearrangementer.
12. Hvalpelisteopgørelse + hvalpeliste 1+2.
13. Hanhundelisten – første halvår 2010.
14. Valg til RL.
15. Status for adgangskrav til DKK’s hvalpeliste?
16. Golden-forum.
17. RKU-kalenderen.
18. Eventuelt.
19. Næste møde/punkter til næste møde.

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden.
Ok
Ad 2 – Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde.
Ok med undtagelse af Connis underskrift, der må vente til næste møde.
Ad 3 – Valg af ordstyrer.
Birger.
Ad 4 – Arbejdsindsats i RL.
Der blev mindet om, at det er besluttet på årsmøde, at RL-referater skal offentliggøres på
hjemmesiden senest 3 uger efter mødets afholdelse, hvilket Gitte vil prøve at efterleve 
Ad 5 – Nyt fra formanden.
a) En mailhenvendelse fra et medlem blev diskuteret … Maria mailer svar tilbage til
vedkommende.
RL opfordrer medlemmerne til at indsende samlede golden-resultater + billeder til
hjemmesiden fra regionernes uofficielle arrangementer!
b) Conni arbejder fortsat på sagen omkring SKAT og vores momsnr.
c) Palle Ingemann har foreslået at afholde golden efterårsarrangement 2011 omkring
Kongskilde i Sydsjælland. På den måde kunne vi holde Nordisk Mesterskab samt

cert-udstilling lørdag og markprøve søndag og derved måske opnå noget mere socialt
også ved at arrangere fællesspisning lørdag aften.
Ad 6 – Strategidag 19.9. om fremtidens klubliv.
Marlene og Birger deltager ... Punktet medtages igen på næste RL-møde ...
Ad 7 – Orientering fra udvalgene.
Generelt: Marlene foreslog den gamle model på hjemmesiden igen med billeder på forsiden
og nyt under nyheder – Birger kigger på det …
SU: har modtaget henvendelse fra DKK, der opfordrer racen til at sætte stærkt fokus på
allergi-lidelser. RL ønsker mulighed for registrering af prcdPRA-resultater fra optigen
i DKK/hundeweb.
TMU: Lene mangler stadig ok til, at arealet i Ringsted er på plads. Birger arbejder på at
finde dommere til Vinder A på Agerup den 6. november.
UU: arbejder på at skaffe flere sponsorer til vores arrangementer og overvejer at kontakte
landets goldenopdrættere. Udvalget skal ligeledes i gang med at udarbejde ny dommerliste.
Ad 8 – Sammensætning af udvalg.
RL drøftede fremtidens sammensætning af TMU.
Ad 9 – Økonomi.
Punktet udsættes, da Conni ikke var til stede.
Ad 10 – Nordisk mesterskab i WT 2011 – holdudtagelse?
TMU arbejder på at arrangere 2 holdudtagelser, evt. i foråret 2011? 1 i Jylland og 1 på
Sjælland. Adgangskrav: 2 x 1. pr. åbenkl. B. Ligeledes vil der inden længe blive sendt
invitation ud til de øvrige nordiske søster-organisationer om, at RL ønsker at afholde
arrangementet lørdag den 27.8.2011 - dagen før vores markprøve den 28.8.
Ad 11 – Evaluering af tripplearrangementer.
Øst-arrangementet var en succes med ca. 40 deltagende hunde. Vest-arrangementet blev
desværre aflyst p.g.a. for få forhåndstilmeldte, hvilket, Gitte syntes, var lidt ærgerligt, da
hjemmesidens formulering herom, efter hendes mening, kunne have været tydeligere.
Ad 12 – Hvalpelisteopgørelse + hvalpeliste 1+2.
Alle tilmeldinger til hvalpelisten SKAL fremover ske via hjemmesiden! Birger kontakter
Lisbeth ang. fremtidige mailregistrerinshenvendelser.
Gitte foreslog, at hjemmesiden ændres, så hvalpeliste 1 + 2 vælges efter ønske ved klik på
liste 1 eller 2 fremfor, som nu, at scrolle temmelig meget for at komme gennem de mange
annoncer … Flertal på mødet for at fortsætte som hidtil.
Ad 13 – Hanhundelisten – ca. første halvår 2010.
Listerne blev kort gennemgået, og RL glæder sig over, at antallet af brugte hanhunde med
indeks under 100 er reduceret betydeligt siden sidste opgørelse 
Ad 14 – Valg til RL.
Årsmøde for 2010 afholdes 23. januar 2011 kl. 13 i Korsør. Præcis adresse og fuldstændig
invitation offentliggøres senere …
Ad 15 – Status for adgangskrav til DKK’s hvalpeliste?
Maria kontakter DKK med ønske om, at kvalifikationsprøven også godkendes for golden
som endnu et muligt adgangskrav for annoncering på DKK’s hvalpeliste – præcis som hos
labrador.
Ad 16 – Golden-forum.
Da racens tidligere formand undlod at kontakte administrator af golden-forum.dk, har
denne meddelt, at han ikke længere er interesseret i at overdrage domænenavnet til RL,
men ønsker at beholde det selv, hvis han synes, der skulle blive brug for det senere.

Ad 17 – RKU-kalenderen.
RL sagde ok til Marlene, der kunne tænke sig at lave en kvalifikationsprøve for alle racer,
hvor goldens har fortrinsret (eller en workingtest) evt. kombineret med en officiel udvidet
DJU-apporteringsprøve? Arrangementet skal foregå i Jylland og gerne i maj 2011.
Marlene, Birger og André går p.t. med tanker om at arrangere træningsweekend i Arrild …
Maria vil undersøge muligheden for at rykke forårsweekenden 2011 frem til den 30. april/
1. maj af hensyn til påsken.
Ad 18 – Eventuelt.
Mulige emner med henblik på indstilling af nye udstillingsdommere blev drøftet … Maria
modtager gerne yderligere forslag og vil kontakte disse emner og minde om muligheden
for at kunne deltage i skue-kurser inden stillingtagen til den egentlige dommeruddannelse.
Ad 19 – Næste møde/punkter til næste møde.
1.9. kl. 17/Strategidag 19.9. om fremtidens klubliv, Årsmøde 23.1.
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