Referat af ekstraordinært RL-møde mandag d. 22/3-10 kl. 18
Sted: Fraugdegård
Tilstede: Svend Aage Nielsen (SVN), Marlene Birkebæk (MB), Conni Pallesen (CP), Gitte
Sjælland (GS), Annitta Hansen (AH), Birger Knudsen (BK) og Maria Lindegaard (ML).
1. Godkende dagsorden og underskrive referat
OK
2. Valg af ordstyrer
BK
3. Konstituering.
RL har besluttet at konstituere sig som følger: ML formand, MB næstformand, GS sekretær, CP
kasserer og SVN menigt medlem.
4. Møde mellem racer og bestyrelse 23/3-10
RL har endnu ikke trods flere forsøg fra MB og SVN fået en dagsorden til mødet som skal afholdes
23/3-10. De medlemmer fra RL som skal deltage i et sådant møde vil gerne have mulighed for at
forberede sig til mødet og vil bemærke dette overfor DRK. Denne gang deltager MB og ML.
5. Etiske anbefalinger.
RL ændrer anbefalinger til retningslinjer. I forbindelse med disse har RL fået en henvendelse fra et
medlem som blev diskuteret på mødet, ML sørger for et svar til dette medlem. RL fastholder at
hanhunde fra 2011 skal have fotograferet 10% af deres afkom for at kunne annoncere på golden
hvalpelisten.
6. Dispensationssag.
RL har behandlet en dispensationssag fra en opdrætter angående manglende øjenlysning. SU sørger
for et svar på denne ansøgning.
7. Evt.
MB fortsætter med Spalten i Retrieveren.
UU skal sørge for en udstillingsleder på golden udstillingen i Vildbjerg til sommer. ML taler med
Lisbeth Bech om dette. SVN har givet Lisbeth Bech besked om denne opgave. ML beder SVN om i
fremtiden at informere UU som helhed om møder i DRK vedrørende udstilling og også fremsende
referater fra disse.
Mailhenvendelse siden sidst og fra før sidste møde: SVN sørger for at få sendt svar til disse
medlemmer som endnu ikke har fået svar og alle henvendelser fra før denne dato besvares af SVN.
De svar skal også sendes til resten af RL, som aftalt ved tidligere møder. Herefter vil svarene blive
skrevet af ML.
8. Ny møde dato.
RL holder fast i dato aftalt sidste gang, som er 28/4-10 kl. 17
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