Indkaldelse til/referat af Golden Raceledelsesmøde på Fraugdegaard
tirsdag d. 14. juni 2011 kl. 17.00.
Deltagere: Maria Lindegaard (ML) Gitte Sjælland (GS) Kaj Falk Andreasen (KFA) Birger Knudsen (BK) 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
DKK's etiske regler.
ML har været i kontakt med DKK vedr. deres etiske regler og effektuering af disse. RL ønskede at vide,
om vi havde mulighed for at blive informeret om sager, hvor opdrætterne ikke overholder reglerne.
DKK har endnu ikke helt klarlagt, hvordan de vil håndtere diverse overtrædelser af de etiske regler og
heller ikke, hvordan man vil orientere diverse specialklubber og raceledelser i forbindelse med dette.
5. Konstituering
RL fortsætter som tidligere.
6. Orientering fra udvalgene
SU
a. ML ønsker, at SU skal undersøge GR_PRA1 ‐ om hvorvidt det er en markør‐ eller gentest?
Sikkerheden? Og er hunden fri, når den er testet fri?
UU
a. Gitte Sjælland og Inge Nygaard er trådt ind i UU.
b. Spalten mangler reportager fra udstillinger ‐ UU er sat på sagen.

TMU
a. Træningsweekend er desværre aflyst, BK & MB har været for ambitiøse og må desværre
erkende, at vi ikke har ressourcerne til at løfte opgaven. TMU vil være ude i bedre tid næste år.
b. Styr på triplearrangementerne øst og vest. Dommerændring i øst på WT.
c. Tilmeldinger er åbnet til NM på www.goldenretriever.dk
d. RL giver et tilskud på 500,‐ pr. person til holdene til NM.
e. Enighed om forslag til efterårets kvalifikationsprøve.
f. Referat fra TMU mødet ‐ info om efterårsweekend.
g. Marlene Birkebæk træder ud af TMU
MBU
a. Marlene Birkebæk træder ind i udvalget.
7. Økonomi
KFA orienterede RL om økonomien.
RL godkendt indkøb af bærbar computer og printer.
8. Information i forhold til avl på kendte bærere / ordlyden
Raceledelsen anser de forskellige DNA tests som redskaber til at beholde flest mulige hunde i avlen.
Det er frivillige undersøgelse med mulighed for registrering i DKK.
For at undgå man overfortolker og kasserer bærere af nedenstående lidelser, har vi forfattet en artikel
om arvegangen.
For GR_PRA1 gælder;
En anlægsbærer (forældre til eller afkom efter en GR_PRA1‐påvist hund, eller bærere påvist ved
DNA‐test) bør kun parres med en GR_PRA1‐fri (ved DNA‐test) avlspartner.
For prcd_PRA gælder;
En anlægsbærer (forældre til eller afkom efter en prcd_PRA‐påvist hund, eller bærere påvist ved
DNA‐test) bør kun parres med en prcd_PRA‐fri (ved DNA‐test) avlspartner.
For Ichthyosis / fiskeskæl (ICT‐A) gælder;
En anlægsbærer (forældre til eller afkom efter en Ichthyosis‐påvist hund, eller bærere påvist ved
DNA‐test) bør kun parres med en Ichthyosis‐fri (ved DNA‐test) avlspartner.
MB forfatter flere artikler om emnerne. Undersøger sikkerheden i 2 tests.
MB skal få SU til at følge op på DKKs udmelding om erstatning på hvalpe med fiskeskæl.

MB skal undersøge mulighed for at lave en "clinic"
9. Dommeransøgning
KFA informerede om fremgangsmåden og om evt. at invitere ansøger til begge dage på et
racearrangement, hvor vedkommende kan se hele racens anvendelse.
10. Arbejdsopgaver i Raceledelsen
Udsættes
11. Eventuelt
4 x WT & skuegavekort til triplearrangementer.
12. Næste møde/punkter til næste møde
Fraugdegaard i uge 32 ‐ nærmere dato følger snarest.

