Referat af golden raceledelsesmøde på Fraugdegård 7. marts 2011 kl. 17.00
Til stede var Maria Lindegaard, Marlene Birkebæk, Kaj Falk Andreasen, Annitta Hansen, Birger
Knudsen og Gitte Sjælland.
Afbud fra Morten Rasmussen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde (13.1. + skypemøde 17.1.)
Præsentation af medlemmer i ledelsen.
Valg af ordstyrer.
Nyt fra formanden.
Orientering fra udvalgene – herunder præsentation, opgaver, kompetencer.
a) Orientering fra DKK-repræsentantskabsmøde 5.3.2011 (Kaj)
7. DKK’s henstillinger – Hvad er de? Hvordan håndterer vi det? Hvad er målet? Hvem har
dialogen med DKK?
8. Økonomi – Hvilke tal ønskes fremover? Hvilke aftaler/procedurer eksisterer m.h.t.
afregning, forskud o.l.?
9. Evaluering af årsmøde – punkter til fremtidigt arbejde.
10. Mail-henvendelse fra et medlem (8.2.2011)
11. Strategimøde.
a) Hvad er ledelsens plan?
b) Hvad vil vi have ud af fælles strategimøde med udvalgene?
c) Hvordan animerer vi flere til at være aktive med deres goldens?
d) Arbejdsindsats og fordeling.
12. Arrangementer – Hvilke? Hvor? Ansvarlige?
13. Hjemmesiden – Spalten – resultater/billeder.
14. Status på debat omkring annonceringsrestriktioner/nye sundhedsregler 10%.
15. Møde mellem racer og bestyrelse 17.3.
16. Annonce for tripplearrangementer.
17. Facebook-profil.
18. Eventuelt.
19. Næste møde/punkter til næste møde.
a) Ny goldenfolder.
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden.
Ok.
Ad 2 – Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde (13.1. + skypemøde 17.1.)
Ok – bortset fra Conni, der er stoppet i RL og underskriver efterfølgende.
Ad 3 – Præsentation af medlemmer i ledelsen.
Kaj er ny i RL og ønskede at vide lidt om sine kommende kolleger 
Ad 4 – Valg af ordstyrer.
Birger.
Ad 5 – Nyt fra formanden.
a) Maria omdelte brev i kopi af henvendelse fra et medlem ang. PRA-test og bad om
gennemlæsning og svar retur indenfor 1 uge.

b) Kastrerede hanhunde m/dyrlægeattest, der bekræfter, at hunden har haft 2 normalt
placerede testikler, kan nu deltage på prøver.
Ad 6 – Orientering fra udvalgene – herunder præsentation, opgaver, kompetencer.
TMU: Den for nylig afholdte workingtest var en kæmpe succes  Ved den kommende
workingtest skal der dog strammes op omkring rettidig betaling! Forårsmarkprøve +
workingtest på Fyn er stort set på plads. Region Midtjylland står for forårsprøven 2012.
TMU har holdt møde med Keld ang. Nordisk Mesterskab som officiel prøve.
UU: Anette og Bettina er stoppet i UU. Jenny Frankland Mace, Kennel Purbarn, GB
dømmer forårsudstillingen 30.4. Dommere til 2012 er inviteret. Lisbeth arbejder stadig
på at finde præmieglas til vores skuer. Anne Mette og Lene arbejder på fælleshygge i.f.m.
Dommerønsker 2013 bedes sendt til Kaj, der nu sidder i DRK’s udstillingsudvalg.
SU: Ingen møder siden sidst. Marianne Klitgaard har modtaget brev fra DKK, at de arbejder
på sagen omkring fiskeskæl. SU udarbejder brev til DKK ang. mulighed for registrering af
udenlandske sundhedsresultater.
MBU: Skal inden længe ha’ holdt sit første møde.
Kaj ønsker og foreslår, at dagsordener for samtlige udvalgsmøder sendes til RL senest 1 uge
før afholdelse.
a) Orientering fra DKK-repræsentantskabsmøde 5.3.2011 (Kaj)
Kaj startede med at fortælle, hvad disse møder går ud på … Kun 3 ud af 11 mulige
DRK-repræsentanter var mødt op. DKK’s etiske anbefalinger ændres til etiske regler
indenfor kort tid. Det var et ønske fra goldens, at DKK gjorde noget ved at håndhæve
deres egne etiske retningslinier, således at vi selv bedre kan vide, hvordan vi skal agere.
DKK vil stramme op og håndhæve de etiske regler og orientere os/specialklubben ved
kopi af brev i hvert enkelt tilfælde.
Ad 7 – DKK’s henstillinger – Hvad er de? Hvordan håndterer vi det? Hvad er målet? Hvem har
dialogen med DKK?
Marlene kontakter DKK ang. skriftlig korrespondance omkring DKCH(U), der udløber i
2012 og med henblik på møde med DKK ang. dette. Marlene foreslog samtidig en
medlemundersøgelse omkring DKCH(U) i.f.m. vores udstillinger/markprøver. Marlene og
Kaj forfatter tekst til udlevering allerede nu til forårsprøverne.
Ad 8 – Økonomi – Hvilke tal ønskes fremover? Hvilke aftaler/procedurer eksisterer m.h.t.
afregning, forskud o.l.?
Kaj får overdraget regnskabet fra Conni inden længe. Birger tilbyder Kaj XL-ark og foreslår
opgørelse af hvert enkelt arrangement. 50 dummier er indkøbt af racen og ”bor” hos Birger.
Afregningsbilag ændres til elektronisk udgave.
Ad 9 – Evaluering af årsmøde – punkter til fremtidigt arbejde.
Udsat til næste møde.
Ad 10 – Mail-henvendelse fra et medlem (8.2.2011).
Udsat til næste møde.
Ad 11 – Strategimøde.
a) Hvad er ledelsens plan? – udsat til næste møde.
b) Hvad vil vi have ud af fælles strategimøde med udvalgene? – udsat til næste møde.
c) Hvordan animerer vi flere til at være aktive med deres goldens? – udsat til næste møde.
d) Arbejdsindsats og fordeling.
Mødereferater skal sendes til mødedeltagerne senest 14 dage efter mødet og ligge på
hjemmesiden senest 3 uger efter mødet! Husk ok i.f.m. endelig godkendelse!
Opfordring til udstillingsfolk om at skrive og sende fotos til Retrieveren/Spalten!
Annitta udnævnes til ansvarlig/tovholder. Forslag om at forfatte en officiel

dansk/engelse tekst/opfordring til udlevering til udstillingsleder/-dommer. Maria
nævner det på det kommende UU-møde.
Spalten og øvrig arbejsfordeling venter til næste møde …
Ad 12 – Arrangementer – Hvilke? Hvor? Ansvarlige?
Udsat til næste møde.
Ad 13 – Hjemmesiden – Spalten – resultater/billeder.
Udsat til næste møde.
Ad 14 – Status på debat omkring annonceringsrestriktioner/nye sundhedsregler 10%.
Marlene forfatter ny beskrivelse af 10%-reglen.
Ad 15 – Møde mellem racer og bestyrelse 17.3.
Maria og Marlene deltager.
Ad 16 – Annonce for tripplearrangementer.
TMU og UU sender detaljer til Marlene, der udarbejder annonce.
Ad 17 – Facebook-profil.
Udsat til næste møde.
Ad 18 – Eventuelt.
Intet.
Ad 19 – Næste møde/punkter til næste møde.
a) Ny goldenfolder – udsat til næste møde.
Næste møde aftalt til 11. maj kl. 17.00 og som rent strategimøde.
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