Referat af Golden Raceledelsesmøde på Skype
Torsdag d. 12.01.2012 kl. 17.00
Deltagere: Birger Knudsen, Maria Lindegaard & Marlene Birkebæk
Afbud: Kaj Falk Andreasen, Gitte Sjælland & Morten S. Rasmussen
Referent: Marlene Birkebæk
1) Godkendelse af dagsorden
OK
2) Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
Udsættes til næste face‐to‐facemøde
3) Valg af ordstyrer
Birger Knudsen
4) Nyt fra formanden
a) Behandling af dommerafslag
Maria forfatter et svar til dommerudvalget i DRK.
5) Orientering fra udvalgene
a) SU
Kollektiv DNA dage
Annonce nedenfor.
Birger laver online tilmelding, der vil være bindende – dvs. at der bliver en sidste tilmelding, hvor der skal være
tilstrækkeligt tilmeldte hunde, for at vi kan afholde dagen, der vil blive lagt i forbindelse med Triple‐
arrangementet Øst.
Gebyr skal være overført til racens konto, for at man regnes som tilmeldt.
Sted annonceres på hjemmesiden og i bladet.
SU årsmøde
Hanhundelisten
Er online
Opdrætterlisten
Er online
HD & AD statistik
Informationerne er sendt til Laila Ager fra SU, som hun vil fremlægge på årsmødet.
I 2011 er der 326 HD fotograferede ud af 1156 registrerede 2010 = 28,2% (73,6% fri)
I 2010 er der 298 HD fotograferede ud af 1206 registrerede hunde fra 2009 = 24,7% (78,5% fri)
Øjen statistik
Informationerne er sendt til Laila Ager fra SU, som hun vil fremlægge på årsmødet.
b) UU årsmøde
Årets opdrætter (Jane Broberg medbringer)
Forårs og efterårsarrangementerne
Udsættes til næste face‐to‐facemøder.

c) TMU
MB har snakket med Christian Brix / Flatcoated om at ”bytte” Triple‐arrangment sommer 2012 i Jylland,
hvilket han så positivt på. Vi skal med andre ord stille med x‐antal hjælpere og prøveleder den ene dag.
BK tager fat i Christian.
WT i Kulsø Marts 2012 – status
Online tilmelding kører
Prøveleder Pernille Lillevang
Dommere BK finder dommere asap.
NM – BK har forslag til den danske dommere
TMU årsmøde
Årets opdrætter markprøve (Marlene medbringer)
Årets opdrætter working test (Marlene medbringer)
MBU
Planer for 2012
Pt. ingen informationer, MB vil undersøge om der er et marked for mentalbeskrivelser i 2012
d) Hjemmeside / Spalte / Facebook
Facebook
Udsættes til næste face‐to‐facemøde
Status for 2011
Planer 2012
Spalte
Udsættes til næste face‐to‐facemøde
Status 2011
Planer 2012
Hjemmeside
BK undersøger fremtiden, for det system hjemmesiden kører på udgår i starten af 2012
Status 2011
Planer 2012
6) Ekstraordinært repræsentantskabsmøde med DKK
På DKK´s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 7. januar blev det besluttet at ændre reglerne for
stambogsføring. De ændrede regler er gældende fra 9. januar 2012 og betyder bla. at:
Kravet om udstillingspræmiering bortfalder.
‐ det har kun betydning for Curly Coated Retriever, idet vi og de resterende 3 retrieverracer ikke har dette krav.
Øvrige avlsrestriktioner på sundhedsområdet, dvs. HD/AD og øjenundersøgelser, er fortsat gældende. DKK og de
enkelte specialklubber vil i årets løb være i dialog om hvilke restriktioner, der evt. skal bortfalde.
Dansk Kennel Klubs etiske regler får igen status af anbefalinger.

7) Årsmøde – hvem gør hvad?
Formøde kl. 0900
Medlemsliste – MB bestiller medlemsliste hos Ulla på kontoret.
ML tager kontakt til K.K. som dirigent.
ML køber ind (kaffe, the, sukker fløde mm.)
ML medbringer vedtægter og Retrieveren september 2011
Allan Mortensen sidder i døren.
MB kontakter dummyshoppen for 20 stk. 500g dummyer
BK tjekker op på pokaler og bøger
Gaver
‐Lisbeth Bech (hvalpeliste)
‐Lars Mertz (statistik)
‐Dirigenten
‐Laila Ager (udvalgsformand)
‐Jane Broberg (revisor & udvalgsformand)
‐Lene Sørensen (udvalgsformand)
8) Økonomi
BK gennemgik regnskabet.
9) Goldens i Danmark 2012
Udsættes til næste face‐to‐facemøde
10) Goldenfolder / hvem / hvad / hvornår / ?
Udsættes til næste face‐to‐facemøde
11) Eventuelt
Udsættes til næste face‐to‐facemøde
12) Næste møde/punkter til næste møde

Kollektive DNA undersøgelser på begge sider af bæltet
Dyrlæge Marianne Klitgaard
28. + 29. april 2011 i forbindelse med racens forårs arrangement i Jylland
Nærmere om sted i næste nummer af Retrieveren
Dyrlæge Ib Engelhard
Sommer 2011 på i forbindelse med racens Triple‐arrangement på Sjælland
Nærmere om sted og dato i næste nummer af Retrieveren.
Ved minimum 20 hunde tilmeldte hunde bliver prisen;
Pris: se hjemmesiden for GR_PRA
Pris: se hjemmesiden for prcd_PRA
Pris: se for Ichthyosis
Alle priser er inkl. rekvisitioner til DKK og gebyr til dyrlæge (110 kr + moms)
OBS! Kun online tilmelding via hjemmesiden.
Ved tilmelding skal du have følgende oplysninger klar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hundens ID‐nr
DKK regnr.
Stambogsnavn
Køn
Født
Ejer
Postadresse
Postnr. og by
Din e‐mail

En del af oplysningerne finder du bl.a. på hundeweb.
Vigtigt! Du skal tilmelde hver enkelt hund.
Har du spørgsmål, så send en mail til skylock@tdcadsl.dk eller ring på telefon 97 49 28 79
Om testen!
VIGTIG INFO! Ingen mad til hunden 2 timer inden test!
I skal være opmærksomme på, at jeres hund ikke må have spist i 2 timer INDEN testen! Man kan med andre ord ikke
gennemføre DNA testen, hvis jeres hund har spist indenfor dette tidsrum.

