Referat Golden Raceledelsesmøde på Fraugdegaard
Mandag d. 30.01.2012 kl. 18.00
Deltagere: Birger Knudsen, Maria Lindegaard, Lene Sørensen, Jesper H. Møller og Marlene Birkebæk
Afbud: Laila Ager og Gitte Sjælland.
Referent: Marlene Birkebæk
1) Godkendelse af dagsorden
OK
2) Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
OK – er skrevet under på årsmødet.
3) Valg af ordstyrer
Birger Knudsen
4) Nyt fra formanden
ML bød Lene Sørensen og Jesper H. Møller velkommen i raceledelsen, og fortalte i korte træk om hvad vi laver i
raceledelsen. Laila Ager er herefter medlem af raceledelsen, Lene Sørensen er 1. suppleant og Jesper er ekstern
konsulent.
1) Kaj Falk Andreasen har trukket sig fra raceledelsen pga. helbredsmæssige årsager.
Konstituering udsættes til næste møde, hvor raceledelsen er fuldtallig.
RL enedes om at stræbe mod at hver andet møde afholdes via Skype, evt. Teamspeak, da det vil spare os en
masse timer i transport.
2) Årets opdrætter / pokalbøger
a) Engagement
ML tager fat i dem der ikke har gidet vise interesse og engagement i forhold til vores pokalbøger i 2011.
Raceledelsen er enige om at vi i fremtiden ikke gider bruge tid og kræfter på at tælle opdræt/hunde fra
medlemmer der ikke ”gider” bruge 10 min på at udfylde pokalbøgerne.
b) Henvendelse vedr. tvivl om den rette vinder på årets opdrætter markprøve
ML svarer på den henvendelsen og RL er enige om at det er den på årsmødet navngivne opdrætter, der
er Årets Opdrætter Markprøve.
5) Orientering fra udvalgene
a) SU
‐
b) UU
ML har flere forslag til skuedommere på Triple‐arrangementet på Sjælland og i Jylland.
c) TMU
Alle dommere er på plads til WT’en i Kulsø d. 3. marts
Annette Huusman
Kaj Jørgensen
Hans Jørgen Lundgaard

LS har kontakt til mulig terrænvært til triple‐arrangementet.
LS & ML finder dommere til arrangementet – både WT og DJU.
LS har WT’en i Præstø på plads.
d) MBU
‐
6) Hjemmeside / Spalte / Facebook
a) Facebook
‐
b) Spalte
‐
c) Hjemmeside
BK har lavet et nyt forslag til hjemmesiden, som er godkendt af de tilstedeværende.
MB skal sende BK billeder i 1020x240 til toppen.
7) Økonomi
–ingen ændringer
8) Medlemsmøde / Information fra BE omkring forhandlinger med DKK
Søndag d. 18/3‐2012 kl. 1400 i Nyborg
BK skriver invitation via nyhedsmailen og GS på FB.
Bindende tilmelding til ML.
BK finder lokaler.
Materiale
JM tager notater på mødet.
MB laver nogle statistikker samt et PP oplæg.
9) Udstillings/markprøve forsøg på forårsarrangementet
MB & BK arbejder videre på sagen.
10) 10% er der nogen vi skal skrive til?
MB sender BK navnene på de få kenneler der ikke har undersøgt 10%
MB har skrevet forlods med nogle af dem og enkelte har givet tilsagn om at de arbejder på sagen.
11) Arbejdsopgaver i Raceledelsen
Punktet udsættes til næste møde.
12) Eventuelt
‐
13) Næste møde / stategimøde
Skypemøde den 21/2/2012 kl. 1900

