Referat fra golden raceledelsesmøde på Fraugdegaard
Torsdag d. 13/1 2011 kl. 17.00.
Deltagere: Gitte Sjælland GS), Birger Knudsen (BK), Maria Lindegaard (ML),
Annitta Hansen (AH), Conni Pallesen (CP) og Marlene Birkebæk (MB)
1. Godkendelse af dagsorden.
ok
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde.
ok
3. Valg af ordstyrer.
Birger Knudsen
4. Nyt fra formanden.
Christian Christensen fra RKU har meddelt RL at der var problemer med at de andre RL'er ikke melder
tilbage om afholdelse af raceweekender.
5. Orientering fra udvalgene ‐ herunder status for nyt mentalbeskrivelsesudvalg.
MBU
Germaine Nielsen, og Helle Steen har takket ja ‐ AH vil finde interessanter på Sjælland. Emner
debatteret. GN har informeret udvalget om at der findes godkendte baner på Fyn.
MB har styr på de to sønderjyske mentalbeskrivelser i Marts.
SU
‐
UU
ML har korrespondance vedr. godkendelse af udstillinger DRK, manglende svar på mailen.
RL henstiller til at UU's medlemmer finder en acceptabel måde at samarbejde på, og at udvalget
medlemmer overvejer om, de stadig er interesseret i at løfte nogle opgaver for RL. RL har indsat CP i
UU.
TMU
Problemer med kommunikation vedr. resultater i DKK via DRK.
Stort problem med afholdelsen af NM i Working Test og Efterårsweekenden.

‐TMU arbejder på alternative løsninger.
Holdudtagelser til NM
Vest er der dd. kun 3 tilmeldinger, men vi åbner for alle klasser, men med max 30 deltagere ‐
vinderklasse har fortrinsret. MB har været anført som prøveleder, men Pernille Lillevang har
overtaget jobbet og prøven er flyttet til Kulsø.
RL har godkendt indkøb af 50 dummyer hos www.dummyshoppen.dk der er vores hovedsponsor til
NM.
Træningsweekend står pt. standby.
6. Økonomi
Goldens i Danmark sættes ned til 100 kr.
RL har fået en ny konto i Nordea, der alene vedr. indbetalinger til Vinder A prøverne, som BK og CP
har fuldmagt til, dermed kan BK tjekke om folk har betalt for disse inden afholdelse af prøven. Conni
fremlagde bilag til grundlag for regnskab. Endeligt udkast til regnskab ikke færdigt, da det er
nødvendigt at bogføre manglende indbetalinger og fakturaer, som først er modtaget nu i januar.
RL er enige om, at hvert andet RL‐møde i 2011, skal afholdes via skype, hvis emnerne tillader det. RL
evt. skal indkøbe x antal headsets.
7. Årsmødet
MB
‐ sørger for statistikker
‐ referent
BK
‐ stemmesedler
CP
‐ står for regnskabet
GS
‐ sørger for vingaver
AH
‐ sørger for medlemsliste
‐ tjekker medlemskab på årsmødet
ML
‐har styr på årsberetning
8. Pokaler
ML kontakter nedenstående og minder dem om at komme og aflevere pokaler på årsmødet.
Årets opdrættere
Udstilling ‐ Marianne Holm Hansen

Markprøve ‐ Inger og Viggo Berger
Sundhed ‐ Marlene & Lasse Birkebæk
Udstillings top 10
Lis & Svend Aage Nielsen
Begynderklasse
Kiebitz's Just Othello / Tommy Petersen
Åbenklasse
Hilderyth Helena / Peter Schou
Vinderklasse
DKBRCH Hilderyth Gabriele / Peter Schou
RL har styr på hvem der vinder pokalerne for 2011 – disse annonceres på hjemmesiden efter
årsmødet.
9. Administration af annoncering på goldens lister i 2011.
For hanhunde, der figurerer på vores hanhundestatistik med mere end 5 kuld og mindre end 10%
afkom undersøgt, gælder;
‐kennelliste – kan annonceres
‐hvalpeliste ‐ kan ikke annonceres
‐hanhundeliste – kan ikke annonceres
For tæveejere, der anvender en hanhund der figurerer på vores hanhundestatistik med mere end 5
kuld og mindre end 10% afkom undersøgt, gælder;
‐kennelliste – kan annonceres
‐hvalpeliste – kan ikke annonceres
For opdrættere, der figurerer på vores opdrætterstatistik med mindre end 10% afkom undersøgt,
gælder;
‐kennelliste – kan ikke annonceres
‐hvalpeliste – kan ikke annonceres
‐hanhundeliste – kan annonceres
Så snart hanhunden eller opdrætteren har 10% undersøgt, kan der frit annonceres på racens
udgivelser igen.

Omplaceringslisten
‐Alle kan annoncere DKK stambogsførte golden retrievere. √
‐ Breve
‐RL sender breve til de pågældende hanhundeejere og opdrættere om evt. sanktionering indtil
betingelserne er opfyldt. Opdrætter skal selv medsende dokumentation for ændringer.
2 breve, et til hanhundeejere og et til tæveejerne.
MB finder forfatter til brevene.
MB kontakter Lisbeth Bech vedr. effektuering af dette.
10. Ny goldenfolder.
Udsættes
11. Eventuelt.
MB skal rette RL's afregningsbilag.
RL har aftalt et strategimøde for RL og udvalgene d. 20. februar kl. 0930
Udvalgene bliver indkaldt samme dag kl. 1300
12. Næste møde
23. januar 2011 kl. 1100
næste møde

