Referat RL møde 18/04 2013 kl. 18.00
FACE2FACE MØDE
Deltagere: ‐ Palle Ingemann (PI), Birger Knudsen (BK), Randi Jensen (RJ), Laila Ager (LA), Jeanette Filskov (JF)
Afbud: ‐
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden ‐ OK
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde ‐ OK
3. Valg af ordstyrer ‐ JF
4. Konstituering af RL
Formand: LA, Næstformand; JF, Kasserer: BK, Sekretær: RJ, medlem: PI
Marlene Birkebæk er trådt ud og RJ er derfor kommet ind. Gunilla Penzien er ligeledes trådt ud.
5. Nyt fra formanden
LA har prøvet at kontakte Klaus Bundgaard vedr. tillægsundersøgelsen gonioscopi, men uden held.
Lisbeth Beck vil gerne opbevare krus mm, og hvis hun skal køre ekstra for aflevering af disse, får hun kørselspenge
for det.
6. Forventninger til referat og respons
Referat fra andre udvalg:
LA har fået tilladelse til selv at tage stilling til dispensationer som opfylder kravene for avl, men ikke har overholdt
tidsaspektet. Dermed kan disse komme hurtigere igennem systemet for opdrætteren.
Bemærkning til SU’s referat: De totale årsstatistikker HD, AD, OCD, øjne bibeholdes. Listerne bliver ikke kopieret til
selve årsmødet fremover, men bliver lagt på hjemmesiden senest 3 uger før.
7. Nyt fra udvalgene
TMU
Triple‐arrangementer, herunder Jylland: Vi mangler hjælpere, flatterne er på Cheasy arrangement. Der mangler 6‐7
mand. Ingen kvalifikationsprøve, da der ikke kan findes hjælpere til Bække.
Trænings weekend – Er næsten på plads, der mangler kun småting.
BK har søgt region syd om forårsmarkprøven 2014.
Uheldig dag og sammenfald på workingtest i september.
SU
Mødet med DKK – se referat fra sundhedsudvalget.
MBU
LA rykker MBU for kommissoriet igen og LA vil opfodre dem kraftigt til at afholde møde.
UU
Opgaver til UU?:
Ved mange tilmeldinger:
Ved over 80 tilmeldinger forbeholder RL sig ret til at sætte anden dommer end tidligere annonceret til at dømme
babyer og hvalpe.

Raceledelsen laver interne regler i forhold til kørselsafregning.
Der vil blive telefonpenge til udvalgene, idet de bruger mange penge på udlandsopkald. Takst fastsættes på næste
møde.
BK er fast kontakt til Conni Svane mht. PM og udstillingskataloger.
Optælling af krus mm. hvor er de og hvor mange har vi ‐ liste skal laves ‐ Lisbeth Beck vil gerne have krus mm
stående.
BK bestiller nye krus, som bibeholdes på uofficielle prøver. Der vil blive lavet værdikuponer til de officielle prøver
som uddeles i stedet for krus. Kuponer kan bruges i dummyshoppen, hvis det kører i første omgang udvider vi
måske med fx PetCare.
RJ tjekker op på udstillingspokaler.
Regler for deltagelse i udstilling af medlemmerne i UU
De personer som haft direkte kontakt med dommeren bør ikke udstille hunde, herunder afhentning, bespisning,
personlig Facebook kontakt mm.
7.a Revurdering af dommer indstilling ‐ færdigbehandlet
8. Spalte / Facebook / hjemmeside
LA spørger Gitte Sjæland om hun evt. vil hjælpe lidt eksternt til med Facebook.
Spalten kører fint.
Hjemmesiden har en del hackerangreb, men intet problem indtil videre.
SU vil gerne have fanen, hvor tidligere 10 procents reglen var. Det kan godt lade sig gøre.
9. Fordeling af arbejdsopgaver
For at lette arbejdsgangen bliver der oprettet personlig mailadresse til alle i RL.
BK tager sig af billederne fra konkurrencen.
10. Hvalpelisten og krav til hanhundelisten
Den nye hvalpeliste er sendt videre til Lisbeth Beck.
Hanhundelisten bliver ændret som forsøgsordning, til at hanhunde må komme på listen hvis de opfylder DKK’s
gældende krav for racens avlsanbefalinger.
11. DRK hvalpepakken
Hvalpepakken er udmærket som den er og vi ønsker ikke yderligere tekst tilføjet. LA melder tilbage til DRK
12. Mediekonsulent
LA arbejder på at finde en ekstern mediekonsulent.
13. Hundens dag i tivoli:
PI kontakter Lene Sørensen vedrørende arrangementet.
14. Økonomi
Driften balancerer.
Nordisk mesterskab 2013 tilskud gives på samme præmisser som i 2012.
15. Storehestedag i Roskilde september 2014:
RJ spørger UU om de er interesseret i at holde en ekstra udstilling på denne/disse dage. Hvis der bliver udstilling, vil
RL arrangere noget med en stand for Goldens.
RJ tjekker op på storehestedag i år, for at se om det skulle have nogen interesse.

16. Næste møde
Facetoface den 27.maj 2013
17. Evt.
Pga. bemandingsproblemer bliver bedømmelserne af hunde uden stamtavler i forbindelse med
triplearrangementerne udsat.

