Referat af Golden Raceledelsesmøde på Skype
Tirsdag d. 16.04.2012 kl. 19.00
Deltagere: Laila Ager, Maria Lindegaard, Lene Sørensen, Birger Knudsen, Gitte Sjælland og Marlene Birkebæk
Afbud: Jesper Møller
Referent: Marlene Birkebæk
1. Godkendelse af dagsorden
Ok
2. Godkendelse af sidste ref?
Ok
3. Valg af ordstyrer
Lene Sørensen
4. Nyt fra formanden
Samarbejde i RL: ML mangler respons fra resten af RL i forbindelse med nogle mails der er udsendt, RL lovede at
følge op på dette.
DRKs hvalpefolderudvalg: RL skal finde en repræsentant til DRKs udvalg for hvalpebog/publikation, BK indvilgede
i dette.
Triple‐arrangementer: dommeremner til Triple‐arrangement i Jylland blev vendt, de nævnte personer bliver
kontaktet, tilmelding bliver forhåndstilmelding med betaling på dagen.
Hundens dag i Tivoli + andre arrangementer: racerepræsentanter fundet ML kontakter vedkommende.
Brev til DKK vedr. avlsrestriktioner: ML har sendt forslag, der blev drøftet af den resterende RL. ALLE fra RL skal
vende tilbage idag d. 17. april med deres kommentarer til dette skriv.
5. Nyt fra udvalgene
TMU
WT i Kulsø og Præstø: var begge gode dage og veltilrettelagte arrangementer.
”Kopper & glas status”: blev drøftet.
Status på Karin & Niels Knudsens / Golden Guy’s vandrepokaler: blev vendt. RL vil opfordre til at pokalerne bliver
indstiftet som en årspokal, da der vil være en større mulighed for at finde hunde der bliver ført begge steder.
Træningsweekend 2012 – MB tilbød at planlægge en træningsweekend, hvis Keith Mathews bliver inviteret
foråret 2013. Instruktør og dato bliver herefter drøftet af TMU der vender tilbage med info til MB ASAP.
UU
Udstillingsdommere: LA efterlyste nogle mere varierede dommer valg på vores udstillinger. Maria informerede
om, at DRK og DKK selv bestemmer hvilke dommere de vil invitere og sjældent bruger RL’s ønsker. Kun på golden
udstillingen bestemmer vi selv og forsøger at invitere dommere som ikke før har dømt i Danmark.
SU
DNA‐dage: Endelig pris er OK, men vi mangler at høre fra optigen mht om de kan godkende datoerne. LA har
fundet dyrlæge til arrangementet. LA undersøger om der er mulighed for at stå inde til DNA både på Sjælland og
Jylland.
Ichtyosis ‐ Lene Boyesen: resultaterne må stadig ikke offentliggøres. LB skal have 50.000 + moms og udgifter til
materialer dækket, for at lave en undersøgelse, der giver et overblik over hvilken indflydelse fiskeskæl har på
den angrebne hunds dagligdag / almene trivsel. RL ønsker stadig at der skal informeres mere om fiskeskæl på
hjemmeside og i Retrieveren.
MBU
Germaine Nielsen ønsker at afholde en mentalbeskrivelse i efteråret. OK fra RL.
6. Økonomi
BK informerede, det ser fornuftigt ud.
7. Golden årbogen
Pt. 86 stamtavlesider + 13 kennelannoncer.

8.

9.
10.
11.

Deadline for at tegne stamtavle og kennelannoncer flyttes til 1. juni 2012
Absolut sidste deadline for indsendelse af billeder er d. 1. juli 2012
Medlemsmøder resten af 2012
LA undersøger muligheden for medlemsmøde om fiskeskæl.
Klikkerkursus d. 15/9 i Hedensted v/ Sanne Ammitzbøl, Sannes Hundecenter.
MB har en stående aftale med Lise Lotte Christensen at hun holder et foredrag nærmere om dato på næste
møde.
Fællesspisning – efterårsweekenden
Udsættes til næste møde
Næste møde
D. 14/6‐2012 kl. 1900
EVT.

