Indkaldelse til/referat af Golden Raceledelsesmøde på Fraugdegaard
Den 18.10.2011 kl. 17.00.
Deltagere: Maria Lindegaard, Kaj Falk Adreasen, Gitte Sjælland, Birger Knudsen & Marlene Birkebæk
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
ML informerede om henvendelse fra TRYG Fondens besøgshunde.
MB & BK gav mundligt referat af RLs møde med DRKs BE, endeligt referat endnu ikke fremsendt.
Tages med på næste møde og lægges på hjemmesiden når det modtages.
ML informerede om en henvendelse fra et medlem angående fiskeskæl og den nye mulighed for at teste for dette nu.
Medlemmet ønskede større åbenhed omkring emnet blandt opdrættere. RL har tidligere talt om at lave et
opdrætterseminar hvor dette muligvis også kunne tages op. RL arbejder videre med at stable sådan et seminar på benene til
næste år.
AA-indeks - Maria informerede om priser og forventet samarbejde de "store" racer imellem, afventer mere info fra
Labrador der er tovholder på projektet.
5) Orientering fra udvalgene
a) SU
SU afholder møde i december.
RL har punkt til dagsorden - "fiskeskæl".
ML har fundet en mulighed for at afholde en kollektiv blodprøvetagningsdag på Sjælland. (gælder alle DNA tests)
MB har fundet mulighed for at afholde ditto i Jylland. (gælder alle DNA tests)
b) UU
Efterårsudstilling 2011 - punktet tages under TMU
Tallerkner - RL har godkendt indkøb.
RL vil have, at UU skal føre til referat på det næste "face-to-face" møde, hvor urimeligt meget tid der af enkelte medlemmer
bruges på udvalgsarbejdet. RL opfordrer til at man i UU finder en tilfredsstillende måde at arbejde/samarbejde på.

Stor succes til Flat RL skuedommeruddannelse - stor ros fra golden deltagere. UU undersøger om der er stemning for at lave
noget i samme stil hos golden i 2012.
c) TMU
NM2011
ML synes pointgivning skal være anderledes / åben pointgivning for at eliminere fejl i wt-placeringer.
RL ønsker "bedre" introduktion til det danske markprøvereglement for de udenlandske dommere.
NM2012
RL opfordrer TMU til at indkalde til SKYPE-møde hvor alle raceledelser/bestyrelser i Norden er repræsenteret, så vi kan
udvikle et fælles koncept for afviklingen af NM. RL vil gerne have at TMU forelægger mulighederne for at afholde et NM for
hold (kun vinderklasse) den ene dag og et individuelt NM den anden dag (i alle klasser) RL ser positivt på muligheden for at
lave et NM i alle klasser i stil med den svenske golden speciale. RL bakker også gerne op om muligheden for at afholde en
"nordisk" udstilling i forbindelse med NM i WT.
Holdudtagelser 2012
2 officielle holdudtagelser
Undersøger muligheden for at melde "free-teams" og vil sidenhen kigge på om gebyret/tilskuddet skal sættes op.
Vinder A 2011
Agerup er der tilmeldt 11 hunde katalog bliver sendt ud i denne uge.
Betaling af gebyr til tiden på racens prøver.
BK undersøger muligheden for at om programmere så deltagerne ikke bliver "aktive" før indbetaling er sket/godkendt.
RL er kede af at vores arbejde for at gøre tilmelding og frister fleksible, i nogle tilfælde helt op til prøve afviklingen, ikke
bliver honoreret med rettidig betaling, da det giver os et unødigt stort efterarbejde. Vi vil derfor opfordre til at man husker
at betale når man melder til. Alternativet er jo desværre at vende tilbage til det gamle mere "stive" tilmeldingssystem. For
eftertiden gælder at dem der ikke betaler rettidigt, kommer ikke med på arrangementet!
BE har bedt RL om at melde tilbage hvilken eksteriørpræmiering der skal udløse vores arbejdschampionater. ML har
efterlyst statistik for DKCH(u) hos UU - skal være klar på næste RL møde. MB laver statistik på kvalifikationsprøve og
arbejdsmeriter hos racen.
d) MBU
N/A
e) Hjemmeside / Spalte / Facebook
Facebook
GS har styr på opdateringerne.
MB har tilbudt GS at bruge hendes billeder for eftertiden.
GS ønsker at FB profilen bliver nævnt i spalten.

f) Spalte
MB informerede om at UU skal skive mere om udstillingene -ikke kun resultater, da racerne tidligere er gjort
opmærksomme på at vi ikke skal fylde spalterne med resultater, da disse også bringes andetsteds i bladet.
Billedfilen skal navngives med hundenes navne og præmieringer før de sendes til MB.
MB glad for at modtage stof til spalten fra UU - nu er TMU bagefter.
g) Hjemmeside
RL enige om at gøre det muligt for vores medlemmer at sende billeder til hjemmesiden, hvis de har været på nogle af
klubbens arrangementer. Det forventes dog at man sender billeder af et ”bredt udsnit” af de tilmeldte goldens og ligeledes
sender de samlede golden resultater, såfremt der er tale om et uofficielt arrangement.
BK vil laver nogle forskellige gallerier til medlemmernes biddrag.
MB vil forfatte et stykke til spalten om billeder og tekst til hjemmesiden.
6) Økonomi
KFA fremlagde et midlertidigt regnskab.
7) Datoer til RKU
BK mailer de sidste datoer asap.
8) Kandidater til Raceledelsen
ML har informeret RL om navnene på de opstillede kandidater.
9) Forslag til behandling på årsmødet.
Formanden har ikke modtaget nogle forslag.
10) Goldens i Danmark 2012 / Se vedhæftede
BK opretter bog@goldenretriever.dk (se vedhæftede)
11) Goldenfolder / hvem / hvad / hvornår / ?
MB sender labradors racefolder. (se vedhæftede)
12) Indkaldelse til formøde d. 22. januar 2012 kl. 0900
RL enige om at arbejdsopgaver skal fordeles of planlægges på dette møde
ML informerer de kandidater der bliver valgt ind, om dette møde.
RL repræsentanter i RLs udvalg informerer om udvalgenes formøde kl. 1030
13) Eventuelt
Anmeldelse af bogen Golden Retriever af Margitta Becker-Tiggemann & Veronica Hofterheide
14) Næste møde/punkter til næste møde: 16.01.2012

GOLDENS I DANMARK 2012
Så er det ved at være tid til at finde kameraet frem igen :-) Som tidligere omtalt vil raceledelsen udsende endnu en
stamtavlebog med udgivelse i 2012. Goldens i Danmark 2012 er for ALLE, og det er meningen at alle er velkomne til at
annoncere deres hund, uanset om den er en stjerne på de bonede gulve, markprøver/jagter og/eller familiens elskede
kæledyr. Hensigten med denne udgivelse er at dokumentere for eftertiden, hvilke hunde vi havde i 2012. Så kære
opdrætter, kom ud af busken, skriv til jeres hvalpekøbere og bestil en annonce til hele hundefamilien i den nye bog :-)
Raceledelsen vil arrangere fotografering i forbindelse med forårsudstillingen i Jylland og om muligt på Sjælland i samme
periode - nærmere information herom i næste nummer af Retrieveren ...
Formatet bliver A5 som de tidligere udgaver.
Annoncepriser:
1. hund 300,00 kr.
Inklusiv 1 eksemplar af bogen
2. hund 100,00 kr.
Denne pris gælder også efterfølgende hunde
Kennelannoncer
Pr. side 300,00 kr.
Bogen vil blive udleveret på racens arrangementer. Bogen kan også afhentes hos raceledelsens medlemmer eller
fremsendes med post mod betaling af porto & ekspedition på 100,- kr.
TILMELDING VIA WWW.GOLDENRETRIEVER.DK
Stamtavlesider: billeder skal min. være 2000 x 1333 pixels (ca. 1-2 MB)
Det er naturligvis stadig muligt at præsentere alle kennelens hunde på én og samme side f.eks. gruppefotos eller collager,
men raceledelsen opfordrer dog til, at man primært køber stamtavlesider, hvis man ønsker at præsentere mere end én
avlshund.
Kennelannoncer leveres klar til tryk som en PDF-fil.
Deadline: 1. maj 2012
For at gøre udgivelsen nærværende og vedkommende for netop dig, bedes du sende billeder og artikler til
bog@goldenretriever.dk
Er du interesseret i at hjælpe med at samle stof, læse korrektur eller taste informationer er du meget velkommen til at
kontakte Marlene på apport@falkirks.dk eller pr. tlf. 26371821

