Referat RL møde 20/9 2012 kl 19.00
SKYPE MØDE
Deltagere: Laila Ager, Gitte Sjælland, Lene Sørensen, Maria Lindegaard, Marlene Birkebæk,
Birger Knudsen & Jesper Møller
Afbud: ‐
Referent: Marlene Birkebæk

1. Godkendelse af dagsorden
Ok
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
GS vil sørge for at sende Skype referater rundt til underskrift/godkendelse
3. Valg af ordstyrer
Lene Sørensen
4. Nyt fra formanden
5. ML informerede kort om møde med DRK's BE den 19.9.2012.
6. Orientering fra udvalgene
SU
LA informerede om et evt. ichthyosis projekt i samarbejde med LIFE KU, DKK og Lene Boyesen.
LA er også i dialog med LIFE KU om information/oplysnings kampagne om ichthyosis
LA og ML arbejder på at arrangere endnu en fælles DNA dag på hver side af Storebælt.
‐ RL har bemærket sig, at ikke alle fra vores fælles DNA dage i juni har ladet deres resultater registrere DKK, som de
lover ved underskrift på rekvisitionen, så RL vil derfor rette henvendelse til DKK om at få fat i de implicerede.
UU
Maria og Jane er trådt ud af udvalget
Inge, Conni og GS vil forsøge at finde nye ildsjæle til udvalget.
Trim‐ og ringtræningsdag m/8 deltagere i Fredericia den 2.9.2012 var en succes.
GS har fundet mulighed på Sjælland for samme arrangement, mere info kommer snarest.
MB vil gerne have at UU arbejder på en skrivelse til DKK, at vi i RL er utilfredse med at der på en del officielle
udstillinger, bliver givet Exc. Eller bedre til hunde der trækker sig for dommerne.
TMU
Vinder A på Hjortholm blev aflyst
Åben A i Holsted med 13 hunde, 11 goldens og 2 flatcoated
Vinder A Agerup har få tilmeldte
BK er måske blevet tilbudt en åbenklasse A senere på året.

BK informerede om racens B‐prøve på efterårsarrangementet og RL synes der var en rimelig tilslutning, trods valg af
region :‐D
Generel debat om valg af regioner i fremtiden. TMU ønsker at bruge yder‐regionerne, da disse gerne vil lave vores
arrangementer. Vi talte om, at udstillingen ikke nødvendigvis behøver placeres klods op af markprøven, men med
fordel (antal tilmeldte) kan ligge centralt i landet ‐ dette vil selvfølgelig blive vurderet fra år til år og afhængig af,
hvor markprøven planlægges. UU og TMU skal arbejde hen i mod at lave dobbeltweekender i 2014 med udstilling
begge dage, WT lørdag og B‐prøve + kvalifikationsprøve søndag.
MBU
Lisbeths mentalbeskrivelse dette efterår er fyldt, men desværre primært med andre racer.
7. Hjemmeside / Spalte / Facebook
8. Økonomi
BK informerede om konti og saldi.
9. Referat fra DRK/DKK mødet.
Se punkt. 5
ML udarbejder en skriftelig redegørelse af forløbet til retrieveren og hjemmesiden.
10. Goldenfolder
Jesper arbejder på sagen, har fundet inspirationskilde
11. Annonceringsrestriktioner
Ændring af 10% ordlyden(ej kennelmærkeindehaver)
Opdrættere uden kennelmærke, er selv forpligtigede til at vedhæfte dokumentation for at 10% reglen overholdes.
Krav til omplaceringslisten ændres til; 5 mdr. men RL forbeholder sig ret til at afvise hvalpe/kuld hvis opdrætteren
ikke lever op til 10% reglen.
12. Tilskud til deltagelse på verdensudstilling
GS vil tage emnet med i UU
LS foreslog at vi eventuelt gav tilskud til de der bliver udtaget til Crufts
13. Træningsweekend ‐ og trippel arrangement datoer, er de vedtaget?
RL har en stående aftale med de ekvipager der fik tilskud til deltagelse i NWT i Finland, nærmere herom i
Retrieveren.
Træningsweekend med Petra Soons og ? bliver 24., 25. og 26. maj 2013 i Sydjylland.
BK er tovholder
14. Håndtering af hvalpeliste / herunder svartid til RL
Generel debat om håndtering af hvalpeliste og svartid
15. AA indeks, er der svar fra Connie Svane ?
Dyrere end tidligere oplyst, så lige nu er forhandlingerne gået i stå.
16. NM 2012 og 2013
MB har kontaktet raceledelserne i nabolandende om forhandlinger vedr. de ydre rammer for fælles NWT i
fremtiden.
På grund af fejlkommunikation, har RL uheldigvis sendt en begynderklassehund til NWT i Finland og har
efterfølgende fået en del kritik for dette og vil derfor indskærpe overfor vedkommende og fremtidige deltagere, at

hvis RL i fremtiden skal give økonomisk støtte til udenlands rejser, så skal hundene også være kvalificeret til
deltagelse i de pågældende klasser.
17. Indstilling af udstillingsdommer
UU kontakter DKK og hører hvad kravene er og vedhæfter ansøgningen.
18. Vedr. svar fra DKK, på Lotte Høhrmanns henvendelse.
Skal vi have skrevet lidt på hjemmesiden om at hvalpekøbere skal sikre sig en DKK købskontrakt, hvis de vil være
dækket af købeloven, uanset hvor man køber hund
RL enige om at vi skal have et afsnit om køb/salg af hunde med købskontrakter på hjemmesiden.
19. GiD12‐status?
Leveringsproblemer men der arbejdes på sagen.
20. Gentagelse af fælles DNA‐test‐arr. (ichtyosis, prcd‐pra, gr_pra1, gr_pra2)?
Se punkt 5.
21. Årsmøde ‐ bespisning?
GS sørger bestilling af mad
22. Henvendelse fra DRK/BE vedr. hund der er diskvalificeret 2 gange pga. aggressivitet
RL mener ikke det er en opgave der ligger hos dem, men er dog enige om at den pågældende hund skal udelukkes
fra yderligere deltagelse på arrangementer.
23. Næste møde
Skypemøde d. 18/10‐2012 kl 1900
24. Evt.

