Indkaldelse til/referat af Golden Raceledelsesmøde på Fraugdegaard
Torsdag d. 11.08.2011 kl. 17.00.
Deltagere: Gitte Sjælland (GS), Birger Knudsen (BK), Maria Lindegaard (ML), Kaj Falk Andreasen (KFA) og Marlene
Birkebæk (MB)
Afbud: Morten Rasmussen
Referent: Marlene Birkebæk
1) Godkendelse af dagsorden
OK
2) Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
OK
3) Valg af ordstyrer
Birger Knudsen
4) Nyt fra formanden
Racearrangement forår i Midtjylland og efterår på Lolland Falster både udstilling og markprøven.
Raceportræt til HUNDEN, ML undersøger hvad indholdet skal være.
Henvendelse fra medlem om inspiration til købsaftaler mht. 10%
Behandling af fortrolige/personfølsomme sag.
1. RL følger i fremtiden DRKs henstillinger vedr. personsag.
2. RL skriver en henvendelse til et medlem.
5) Orientering fra udvalgene

RL minder udvalgene om at RL skal have en dagsorden 1 uge inden deres møde.

SU
SU har godkendt dispensationsansøgning godkendt da hundene opfylder de respektive krav:
13770/2006 DKCH Hot‐News Delightful Sensation Golden Retriever Golden T C 0 med DK20479/2009 Non‐Stop
Jojo Mayer Golden Retriever Golden H A 0. Tæven har bestået kvalifikationsprøven og hanhundens indeks er pr.
01.07.2011 110, med en sikkerhed på 0,77
Marianne Klitgaard har givet tilsagn om at hun gerne vil holde en ”clinic” for blodprøvetagning til DNA‐tests.
MB/ML vil undersøge om muligheden for at lave clinic på begge sider af bæltet i efteråret.
MBs skriv om information vedr. sikkerhed på GR_PRA1, mangler kildeangivelse.
Link fra prcs_PRA til artikel om lidelsen)
UU
KFA vil tage "uheldig" dommerpræstation (certifikat lørdag og 3. præmie søndag) i Vejen med til DRKs UU.
Raceledelsen vil undersøge muligheden for at informere DKK om at vi i RL er meget

opmærksomme på, at

vores racestandard skal kunne rumme den hele hund/racen, ikke kun dem der "normalt" ses i en udstillingsring.
ML og KFA arbejder videre med sagen.
Skuedommeruddannelse hos flatcoated d. 18. september på Fyn, annoncering på hjemmesiden asap.
Egenbetaling på 100,‐ til raceledelsen for flatcoat.
TMU
MB spørger dummyshoppen om de kan levere dommergaver og hjælpergaver til Nordisk Mesterskab og
markprøve B samt evt. certifikatudstilligen. (100? til en god pris.)
Raceledelsen vendte muligheden for at lave et eller flere Wildcards til Nordisk Mesterskab, RL er enige om at
åbne for en uges eftertilmelding af HOLD. Disse hold er ikke repræsentanter via hold‐ udtagelserne og ej heller
sponsoreret af RL.
MB vil sørge for guld, sølv og bronze medaljer.
Flatcoated har fået lov at deltage på vores Åben A, dog har goldens fortrinsret.
Dommere på plads til efterårsprøverne.
MBU
‐
6) Hjemmeside / Spalte / Facebook
Nok information om DNA tests?

Facebook ‐ Gitte
Gitte har fod på det, kun på dansk.
Invitation til fællesspising til efterårsweekenden.
Invitation til trimmekurus efter NM.
Spalte ‐ Marlene
Modtager ingenting fra udstillingerne.
ML sørger for at UU leverer reportager fra efterårsudstillingen og året ud.
MB skriver og fotograferer fra NM & B‐prøven
Hjemmeside ‐ Birger
BK informerede om nyt styresystem næste år.
7) Økonomi
KFA informerede om nogle praktiske muligheder i forbindelse med konti.
8) 5 kulds reglen ‐ evt. lempelse / ændring af reglerne.
MB foreslog antal hvalpe i stedet for antal kuld for hanhunde? 60 hvalpe skal udløse 10% reglen og efterfølgende skal
der til stadighed være 10% undersøgt præcis som nu. Begrundelse; hanner der har lavet små kuld rammes urimeligt
hårdt, sammenlignet med hanner der har lavet store kuld. RL enige om ikke at ændrer på reglerne pt.

9) Årsmøde / Indkaldelse / Valg
Tilføjer punkt til dagsorden; Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for
fremtidig arbejde.
Årsmødedato søndag d. 22. januar 2012 GS vil prøve at booke Fraudgegaard.
Valg til raceledelsen:
Birger Knudsen er på valg og genopstiller.
MB skriver indkaldelse til ÅM i alle numre af Retrieveren resten af året.
10) Datoer til RKU
BK sender ML datoer fra TMU

.

MBU finder nogle huller i RKU kalenderen næste år.
11) Goldens i Danmark 2012
MB vil gerne lave den.
12) Goldenfolder / hvem / hvad / hvornår / ?
GS, ML og MB er nedsat i et midlertidigt udvalg.
13) Arbejdsopgaver i Raceledelsen
Udsat til næste gang.
Finde dato til strategimøde for raceledelsen ‐senest i februar
14) Eventuelt
Gavekort‐projekt enighed om at det skal afprøves.
DKCH(U) ‐

UU kommer med opgørelse på DKCH(u) inden næste møde og TMU kommer med opgørelse over

deltagerantal på markprøve og kvalifikationsprøve.
15) Næste møde/punkter til næste møde
11. oktober på Fraudgegaard

Ad. Pkt. 8
HANHUND X
01.03.2008
19.06.2009
11.07.2009
23.03.2010
03.05.2010
26.06.2010
20.03.2011
I alt
HANHUND Y
11.12.2006
30.12.2006
14.02.2007
23.02.2007
13.05.2007
09.09.2007
30.09.2007
I alt

Født 2005
0/3
4/3
1/1
2/5
4/3
0/1
4/5
36
Født 2005
3/5
3/6
4/5
3/4
4/4
3/1
1/6
52

Ad. Pkt. 9
Stk. 16.
I medlemsbladets septembernummer offentliggøres navnene på de afgående medlemmer samt oplysning om de
pågældende er villige til genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmer til valg af nye raceledelsesmedlemmer.
Eventuelle forslag skal være DRKs sekretariat i hænde senest den 10. oktober. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det
nødvendige antal kandidater til såvel ledelses‐ og suppleantposter, skal supplerende valg ske på racens årsmøde.
Forslag til tekst til indkaldelse til
ÅRSMØDE d. xx/xx‐2012 KL 1300
Sted: Nyborg/Fraudgegaard?
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
a)
b)
c)
d)
e)

Valg af dirigent.
Valg af referent
Valg af mindst 2 stemmetællere(antallet afgøres af dirigenten)
Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for
indeværende år.
f) Valg af revisor samt revisorsuppleant.
g) Behandling af indkomne forslag
h) Eventuelt
Der står i vedtægterne at en dagsorden som minimum indeholde ovenstående punkter, det foreslås at vi tilføjer pkt. e)
således at der er plads til at udvalgene kan fremlægge deres beretninger.
a)

Valg af dirigent.

b)
c)
d)
e)
f)

Valg af referent
Valg af mindst 2 stemmetællere(antallet afgøres af dirigenten)
Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for
indeværende år.
g) Valg af revisor samt revisorsuppleant.
h) Behandling af indkomne forslag
i) Eventuelt

