Referat af Golden Raceledelsesmøde på Skype
Tirsdag d. 06.03.2012 kl. 2030
Deltagere: Laila Ager, Jesper H. Møller, Maria Lindegaard, Marlene Birkebæk, Gitte Sjælland og Birger Knudsen
Afbud:
Referent: Marlene Birkebæk
1) Godkendelse af dagsorden
OK
2) Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
Godkendt pr. mail tidligere.
3) Valg af ordstyrer
Lene Sørensen
4) Nyt fra formanden
Fordeling af arbejdsbyrder (hvem gør hvad, nu og på selve dagen)
Raceledelsen har desværre hørt at der er nogle medlemmer der ikke ønsker at deltage på vores medlemsmøde
d. 18/3‐2012, da det åbenbart er den gængse opfattelse, at vi allerede har bestemt hvilken løsning, der skal
forhandles med DKK.
Det skal derfor understreges, at det bestemt er RLs ønske, at medlemmerne møder op og lader os vide hvad i
ønsker vi skal gå videre med.
MB sender statistik til LA
ML fremlægger en svensk undersøgelse
LS medbringer stemmesedler
Mødetid for RL er kl. 11 i Nyborg, så de sidste tråde kan samles inden medlemmerne ankommer.
5) Evaluering skema
‐
6) Punkter som skal til afstemning (hvordan med sedler eller?)
HD: 1. nuværende 2. A, B og C frit 3. kendt status 4. ingen restriktioner
AD: 1. nuværende 2. kendt status 3. ingen restriktioner
Øjne: 1. nuværende 2. som labrador* 3. ingen restriktioner
7) Økonomi
‐
8) Eventuelt
Triplearrangement‐priser;
150,‐ for den første tilmelding
50,‐ pr. efterfølgende aktivitet pr. hund
‐gælder dog ikke kvalifikationsprøven, der er den almindelige pris.
LA informerede om problemer mht. DNA prøverne.
9) Næste møde/punkter til næste møde
Lene Sørensen og Maria Lindegaard deltager på BE mødet med medlemmerne

Den 16. april på Skype/Teamsspeak kl. 1900

*Labradors øjen‐krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA‐
test for prcd/PRA registreret, samt er undersøgt for arvelige øjensygdomme af et medlem af Den Danske
Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Dog tidligst når hunden er 12 mdr.
gammel. Hunde, der er over 5 år på parringstidspunktet Skal have et undersøgelsesresultat for arvelige
øjensygdomme, der er foretaget efter hunden er fyldt 5 år.

