Referat RL møde 12/12 2012 kl. 19.00
* SKYPE MØDE *
Deltagere: Birger Knudsen, Lene Sørensen, Gitte Sjælland, Jesper H. Møller, Maria Lindegaard og Marlene Birkebæk &
Laila Ager
Afbud: ‐
Referent: Marlene Birkebæk

1. Godkendelse af dagsordenen/valg af ordstyrer
OK – godkendt
Ordstyrer ‐ LS
2. Godkendelse af sidste referat
OK – alle har godkendt
Det er i fremtiden ok at maile godkendte referater til DRK
3. Sidste nyt fra formanden
ML har rykket DRKs bestyrelse gentagne gange for referat fra mødet BE og RL d. 19.09.2012. BK har ligeledes
rykket for referat fra mødet mellem RKU og RL som vi heller ikke har modtaget.
4. Sidste nyt fra udvalgene
SU
Status for nyt fælles dna arrangement?
Optigen er det eneste sted der tilbyder GR‐PRA1, prcd‐PRA, ichtyosis, så RL afventer at GR‐PRA2 bliver
tilgængelig hos optigen. LA har kontaktet optigen, men vi får tidligst besked til januar. RL ønsker fælles DNA‐
dage i forbindelse med tripel‐arrangementerne på begge sider af bæltet hhv. d. 8./9. Juni 2013
Status for sovende rekvisitioner?
LA tjekker op med DKK, om de har tænkt sig at følge op på de manglende indsendelser.

Status for ichthyosis arrangement med Lene Boyesen/Merete Fredholm?
LA er i kontakt med LB, MF og DKK om et projekt der skal prøve at belyse generne ved de "syge" hunde?
UU
Finder dommere til 2013 ASAP
GS kontakter Tolstrup
TMU
Åbenklasse A på Hjortholm desværre aflyst
Åbenklasse A på Juellund var en stor succes – 4 x 1. præmie og 2 x 2. præmie
BK har udarbejde kalender over næste års arrangementer
BK kontakter ligeledes sidste års sponsorere for at høre om de stadig er interesseret i sponsorere vores
markprøver i 2013

MBU
‐
Facebook
RL er enige i, at når der skrives på egne sider, er det som privatpersoner.
Bliver der skrevet på RL facebookside, slår vi op som repræsentanter for RL.
Spalte
MB opfordrer til at medlemmerne sender tekst og billeder til spalten, da den ellers vil være tom i fremtiden!
Alle emner der omhandler golden retrievere er vedkommende. Vær opmærksom på at billeder skal være af en
vis beskaffenhed/opløsning for at kunne gøre sig på tryk.
5. Økonomi
Kassereren informerede om racens økonomi.
6. Emner
Goldenårbogen ‐ har alle fået?
De fleste har fået bogen, de som ikke selv har mulighed for at afhente bogen, kan kontakte Birger Knudsen.
Goldens i Danmark 2012 kan fremsendes mod betaling af porto og administration på 100 kr.
RL vil sørge for at 2012 + alle restlagre af gamle bøger med på næste års arrangementer.
Bogen kan selvfølgelig købes af alle interesserede for 150,‐
Golden folder, evt tilføjelser?
ML har sat JHMs tekst op i en tre‐fløjet brochure form.
JHM vil undersøge priser så folderen kan være klar til årsmødet.
Håndtering af henvendelser til RL
Officielle henvendelser bedes stilet til formanden
Modtager RL‐medlemmerne henvendelser, bedes afsenderen kontakte formanden.
Dommerindstillinger
RL har en stående ansøgning til eksteriør‐dommer som RL ønsker at bakke op om.
UU/ML kontakter DRK vedr. dette.
RL ønsker også gerne i fremtiden at modtage henvendelser fra medlemmer der ønsker at uddanne sig til
brugsprøve, markprøve og/eller eksteriørdommere, som efterfølgende vil blive behandlet på næstkommende
RL møde.
7. Næste møde
Face‐2‐face møde d. 21.01.2013 kl. 18.00 på Fraugde
Udvalgsberetninger skal være RL i hænde senest d. 19.01.2013
8. Evt
LA gjorde opmærksom på at referater på hjemmesiden ikke er opdateret.
MB vil rette op på dette snarest.

