Referat RL møde 14. juni 2012 i Fraugde kl. 17.00
Deltagere: Maria Lindegaard, Lene Sørensen, Birger Knudsen, Jesper H. Møller, Gitte Sjælland og Marlene
Birkebæk
Afbud: Laila Ager
Referent: Marlene Birkebæk
•

Godkendelse af dagsorden
OK

•

Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
Udsættes

•

Valg af ordstyrer
BK

•

Nyt fra formanden
RL har modtaget div. Henvendelser fra DRK ved repræsentation på arrangementer – Hundens dag,
hestens dag m.fl.
ML kontakter BE/sekretariat da RL er utilfredse med at invitationer og informationer bliver videresendt
meget sent i forhold til vores svartid.
Forhandlingsmødet med DKK ‐ sidste nyt ‐ hvem skal med?
ML gennemgik materialet til DRK/DKK/RL mødet.
RL vil gøre opmærksom på at der ved en fejl har indsneget sig en pasus om at man ”udover de
gældende regler for optagelse er en bestået kvalifikationsprøve i DRK berettiget til optagelse på DKKs
hvalpeliste” dette er naturligvis ikke noget RL skal forhandle med DKK, da alle krav om udstilling
herunder eksteriørbedømmelsen på kvalifikationsprøven er bortfaldet d. 9. januar 2012.
Goldens i Danmark 2012
BK kontakter Rikke Ladefoged om hun er interesseret i at skrive en artikel om at udstilling/handling.
MB spørger Lise Lotte Christensen om hun vil skrive noget om servicehunde.
Kavalkade over gamle hunde – Annelise Johansen står for denne artikel.
Billeder – har ikke modtaget nogen.
NM artikel
Redningshunde artikel
WDS – MB undersøger muligheder for at skaffe artikel.

•

Orientering fra udvalgene
SU
DNA test dage:
13 hunde deltog på Sjælland, 28 hunde deltog i Jylland. Afbud fra 2 hunde i Bække.
Respons: Ok, men nogle synes det var svært at tilmelde via optigen.
UU
Babyer og hvalpe skal have præmiegenstande på racens egne udstillinger.
GS informerede om at der var nok tilmeldinger til et trimmekursus.
RL besluttede at UU skal investere i nogle sakse og evt. yderligere udstyr til udvalget.
DUAL/TRIPLE pokal –også i Jylland..

TMU
Triple‐arrangementer gennemgået.
Enkelte ændringer ‐ RL finder det ønskeligt at der altid er en skueleder.
2013 Forår i Østjylland og efterår i Nordsjælland.
BK kunne informere om at RL skal have datoer for næste års arrangementer på plads inden længe.
Hjortholm d. 16/9 er ændret til en vinderklasse.
BK er blevet tilbudt en ½ åbenklasse A sammen med flatcoat i Holsted og evt. en ½ i Præstø også
sammen med flatcoat.
LS har stadig kontakten til Agerup – dato kommer senere.
Træningsseminar;
TMU ønskede ikke at MB afholder træningsweekend i 2013. BK arrangerer workshop med Petra Soons
og Norma Zwolsky i 2013.
BK spørger om Susanne Forchammer vil dømme kvalifikationsprøven til racens efterårsarrangement.
•

MBU
Gitte orienterede kort om udvalgets nye medlem Marianne Rasmussen, Odense
GS og MR arrangerer efterårets MB vest for Storebælt

•

Hjemmeside / Spalte / Facebook
Michael Glamsøe og Annelise Johansen skriver for Sjælland
Gitte Sjælland og Annitta Hansen skriver for Jylland

•

Økonomi
Ok økonomi.
RL vil købe dags dato blanketter som medbringes på vores uofficielle arrangementer.

•

Emner
Henvendelser via hjemmesiden.
Mangler vi at få svaret på nogle emails?
‐ML svarer stadig på alt, ellers spørger hun i RL.
Goldenfolder
Hvordan går det? – Jesper
‐det går fint ‐Jesper justerer det han har lavet hen over sommeren.
Evaluering af forårsarrangement + triple‐arrangement
LODTRÆKNING: RL synes stadig at det var et godt initiativ, men har taget til efterretning at
lodstrækningen skal annonceres i god tid. RL arbejder videre med en anden løsning.
Generel tilfredshed med både udstilling markprøve.
Valg/annoncering i septemberbladet
MB sætter opfordring til RL i Augustnummeret.
Indkaldelse til årsmødet 2013 – d. 3/2‐2013 i Korsør.
Lotte Höhrmann e‐mail + RL‐ invitation d. 30/6
GS & ML kigger på det.
NM2012

BK arbejder på sagen med hold.
RL har drøftet tilskud.
RL afventer den sidste holdudtagelse.
Forslag til præmieringsgrader i vinderklasse
ML foreslog at RL kontakter DRK for at undersøge muligheden for at indføre præmieringsgrader i
vinderklasse i lighed med de andre Nordiske lande. ML mener at det måske kunne være et incitament
for at få flere deltagere til at prøve kræfter med vinderklasse og det ville give et bedre billede af hvad
hundene kan, hvis man kan se at en hund er blevet præmieret i vinderklasse frem for at den bare har
deltaget, men ikke blevet placeret.
Regioner og Racer – BK orienterer
BK gav et mundtligt referat.
Samarbejdsaftale mellem DRK og Regioner tilsendes RL.
Koordineringen ‐DRK/RKU vil stramme op, da kommunikationen har været for slap, men udbuddet er så
stort, at man ikke længere kan udelukke officielle arrangementer i samme weekend.
Afregningspriser for vildt skal ensrettes.
Præmiegenstande
BK undersøger priser og udformninger.
•

Næste møde/punkter til næste møde

•

Eventuelt

