RL møde 20/02 2013 kl. 18.00
FACE2FACE MØDE
Deltagere: Laila Ager, Jeanette Filskov, Birger Knudsen, Palle Ingemann, Gunilla Penzien og Randi Jensen
Afbud: ‐
Referent: Jeanette Filskov

1. Godkendelse af dagsorden
OK
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
OK
3. Valg af ordstyrer
JF
4. Nyt fra formanden
LA har på opfordring fra JF kontaktet øjendyrlæge: Claus Bundgaard vedrørende øjensygdommen: Gonioscopy. Han
fortalte at der findes en type i USA og en anden i Europa og at han vil tage det med til øjenpanelets næste møde og
spørge om det skulle være et problem, der er ved at eskalere.
Helle Friis Proschowsky fra DKK har Laila også kontaktet vedr. et brev pt. som sendes ud til medlemmer der parrer
ichthyisis bærere/påvist.
Laila har rykket for artiklen til ithchyosis projektet.
Emma Hartmann har lavet en afhandling sammen med Lene Bojsen om ithchyosis, og har lovet, at vi må se hendes
afhandling, som vi derefter kan få lavet en artikel af.
Der blev også gennemgået en henvendelse fra et medlem.
5. Nyt fra udvalgene
MBU
Laila tager fat i Gitte vedr. et kommissorium til udvalget.
SU


Nyt sundhedsudvalg



Flidspræmie?

Randi, Jeanette og Gunilla har indtil videre meldt sig til SU.
Ærespræmien for HD & AD fotografering bibeholdes.
Jeanette, Gunilla og Randi ønskede dog ikke at bevare denne, idet de, trods ændring af teksten til HD & AD foto, ikke mener, at
det var tydeligt nok på diplomerne, at det er en flidspræmie for fotografering og ikke en præmie for gode røntgenresultater. JF,
GP og RJ var dog enige i, at det er en god ide med en belønning for mange røntgenfotograferede hunde.
Marlene ønsker at SU følger op på en medlemshenvendelse fra 2011, om at vi har for mange dårlige temperamenter på
udstillinger (aggressive, sky og dårligt socialiserede hunde). SU tager kontakt til UU i DRK vedr. denne henvendelse.
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Fælles DNA dag skal med på dagsordenen
Årsstatistikker skal laves – RL ønskede at vide hvem der skal stå med opgaven, så SU melder tilbage på næste møde hvem der
løfter den opgave.

TMU
 Trænings weekend og trænings arrangementerne den 02. og 03.03
BK informerede om at Petra Soons kunne træne 13‐15 hunde, så han skulle finde endnu en træner til
weekenden, men han havde endnu ingen konkrete forslag. Hytte og terræn på plads, samt aftale med Tina
Seligmann om assistance med tilmeldinger.
UU


Hvem / hvad / hvor

Annette Dam og Bettina Christensen og Randi vil gerne vil være med i UU.
Vi undersøger hvem der har mulighed for et lager på Sjælland til præmier – ingen meldte sig.
Randi sørger for at finde egnet udstillingsleder til forårsudstillingen og finder samtidig en sekretær.
Randi sørger for at udspecificere resultaterne for årets opdrætter udstilling 2012 og sørger for, at det for fremtiden bliver
vedligeholdt på diverse lister.

6. Etiske samarbejdsregler
 Hvilke har I haft?
 Deadlines
 Mails
Svartider pr. mail er max 3 dage (tidligere vedtaget i RL)
Vi følger tråden, så vi ikke skal sidde og lede i forskellige mails.
Senest 3 uger efter ligger referatet på siden. Jeanette får en bruger så hun kan logge på.
LA svarer generelt på mails og henvendelser fra hjemmesiden, men kommer der en henvendelse, hver enkelt synes
de har kompetence i, er de velkommen til at svare.
Spalte / facebook / hjemmeside


Spalte ‐ hvem overtager?

Jeanette overtager!


Optælling af resultater til årsmødet 2014 (udstilling, sundhed og markprøve/WT/kvalifikationprøve)?

Der skal strammes op på optællingen i udstillingsudvalget.
Udvalgene skal sende en udspecificeret oversigt + årsberetning til formanden senest 14 dage før årsmødet.


Baby WT Sjælland ‐ hvem gør hvad?

TMU vender tilbage


Facebook ‐ hvem vil opdatere sammen med Gitte Sjælland?

Marlene tilføjer alle fra RL på FB siden så alle skriver lidt engang i mellem.

7. Medlemshenvendelser
Er taget under tidligere punkt.
8. Dommerindstilling
LA tager fat i DRK vedrørende indstilling af Rikke Andersen til dommeruddannelse eksteriør.
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Vi vil stadig gerne opfordre interesserede medlemmer til at henvende sig, hvis man ønsker at blive indstillet som
markprøve og/eller eksteriørdommer.
9. Kastemaskine i DRK’s regi
Kastemaskiner må ikke bruges i DRK regi, idet de ikke er typegodkendt, hvilket de skal være, idet DRK er en
virksomhed, ifølge mail fra DRK.
TMU tager fat i bestyrelsen vedr. anvendelse af kastemaskine og dummyskyder.
10. Indstiftelse af årets ildsjæl
Alle enige om at det er en god ide. MB arbejder videre med sagen.
11. Møder
 DRK Møde den 17.02.2013, nyt fra mødet
Birger deltog i mødet. DRK har besluttet stramning af WT, protesterede, men dette ville ikke diskuteres.
Idet alt var besluttet på et tidligere møde, hvor 2 repræsentanter fra RL var tilstede og modsatte sig kraftigt.
Marlene mener, det er vigtigt, at vi altid sørger for at have repræsentanter med på DRK BE møder og at vi selv tage
referat, idet referater fra tidligere møder først er kommet 4 måneder senere.
 DRK General forsamling, hvem deltager
Randi, Laila, Birger, Palle, Gunilla tager med.
 Møde mellem de små racer (Flat, Chess, Curly og Golden) Christian Søndergård indkalder til møde omkring
problemer med DRK’s behandling af de små racer.
Årsmøde dato den 2.2. 2014 Jylland
12. Forsømmelse af udstillingssiden?
 Det blev nævnt at der i årsberetningen på årsmødet, kun blev nævnt opnåede Champion titler på
markprøvesiden i selve årsberetningen, og ikke nævnt noget om opnående titler på udstillingssiden. Dette bliver
husket i årsberetningen til næste år.
 Resultater på hjemmesiden (årets opdrætter udst.)
Se UU
13. Hvalpelisten
 Udformning
Forsamlingen på årsmødet 2010 har vedtaget en todelt hvalpeliste, så RL kan ikke umiddelbart ændre dette.
14. DKCH(U)
 Spørgeskema?
Marlene undersøger muligheden for at lave spørgeskema på nettet.
Laila tager fat i DKK for et møde vedr. bevarelse af DKCH(U)
15. Den nye øjensygdom
Se nyt fra formanden
 Goniodysgenesis, er det noget vi skal tage stilling til?
Se nyt fra formanden
16. Ideer fra medlemmer
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Forslag 1: Lav arrangementer som i Vejen og Fredericia hvor folk uden stamtavle kan få bedømt deres hunde ved skuer
Forslag 2: Annoncer i div. lokal aviser omkring arrangementerne ‐ i de fleste lokalaviser tager de omtalen med gratis.
Dilemma: Dyrker man ikke at have stamtavlen, eller motiverer vi til at købe en hund med stamtavle?
Hvad med ressourcer????
Evt. ved triplearrangementer i middagspauser (golden retrievere uden stamtavler) (???? Blev vi ikke netop enige om, at vi
skulle lave ”dyreskue” i frokostpausen for dem uden stamtavle?)
Forslag 3: Kontakt lokale TV stationer via pressemeddelelser (de er faktisk glade for at få små sjove historier )
RL vil arbejde på at finde en mediekonsulent. Birger kontakter nogle aviser vedr. WT og Laila tager Vonge. (???)
Forslag 4: Overvej om ikke det i Golden regi er muligt at lade hunde uden stamtavle deltage i prøver eller kryptokide deltage i
div. officielle markprøver mv.
RL ikke interesseret i at lade hunde uden stamtavle deltage i officielle arrangementer.
Laila tager kontakt til DRK igen, idet der ikke har været nogen tilbagemeldinger fra sidst der blev sendt en henvendelse til DKK.
Forslag 5: ‐ Hold Åben Kennel Dage flere steder i landet hvor enkelte medlemmer fra raceledelsen møder op og har mulighed for
at tale med evt kommende hvalpekøbere.
‐ Samarbejd evt. med dyrlæger, der kan tale FOR at købe en stambogsført hvalp.
‐ Samarbejd med andre trænings klubber, der findes også potentielle hvalpekøbere uden for DRK's træningsbane.
‐ Er det muligt at være med på div dyreskuer og få folk i tale der ?
‐ Kan vi have en race repræsentant med en lille stand med ved de store udstillinger ?
‐ Kunne vi have Race ambassadører hvis opgave er at promoverer vores race og igen hvorfor man skal vælge en hvalp fra en DKK
opdrætter ?
God ide, men flere typer goldens skal indover. Laila tager fat i L.H. Laila undersøger om der er mulighed for at arrangere noget
på jyllandssiden.
Forslag 6: Hej! Vi har så mange gode lister for vores goldens, hvor vi kan hente mange oplysninger. Kunne man ikke

forestille sig, at man lavede en liste med alle sundheds oplysningerne på de enkelte hanhunde. eks. HD ‐ AD ‐ øjne ‐
PRA 1&2 ichtyosis. Det ville gøre det mere overskueligt, når man leder efter hanhund til sin tæve.
Vi har allerede en hanhundeliste med oplysninger. Alle oplysninger forefindes på hundeweb. Det er et meget
omfattende arbejde at skulle have sådan en opdateret liste.
17. Næste møde
Skypemøde.
Marlene ringer op. Den 25. marts 2014
18. Evt.
Ikke afleverede og vundne pokaler ligger hos Birger.
Birger laver finder ud af hvilke pokaler og bøger han har liggende, så de enkelte udvalg kan kontakte vinderne,
Den 1. marts 2013 bliver de ikke betalende annoncører pillet af siden uden yderligere varsel.
BK har sendt flere remindere til annoncørerne på hanhunde og kennellinksiden, så d. 1. marts 2013 bliver alle der ikke
har betalt taget af siderne uden yderligere varsel.
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