Referat RL møde 03/06 2013 kl. 18.00
FACE2FACE MØDE på Fraugde
Deltagere: LA, PI, BK, RJ, JF
Afbud: ‐
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden
Ja

2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
Ja
3. Valg af ordstyrer
BK
4. Nyt fra formanden


Tekst ændres på hjemmesiden vedrørende begynder top 10 på markprøven. Vi søger en sponsor til pokal til
over 24 mdr. på begynderprøven.



Ultimatum for mentalbeskrivelseudvalget for mødedato samt til udarbejdelse af kommissorium.



Birgitte Storgaard Jensen har takket Ja tak til opgaven som mediekonsulent.



På omplaceringslisten ønsker vi at lave et afsnit, hvor folk som søger en omplaceringshund kan tilmelde sig.
Birger taler med Lisbeth Beck om muligheden.



Lene Boysen og June har blandt andre søgt RL om tilskud til et Ichtyosis‐projekt. Vi afventer og ser hvad de
andre byder ind med, og der fra stilling til hvad vi gør, og med hvor meget.

‐
5. Nyt fra udvalgene
MBU
Nej
SU
Vi dropper bus ideen og får skrevet på diverse medier at man kalde melde til med stjerne, hvis man ønsker
samkørsel.
Ellers ikke noget nyt
TMU
NM 2013. Alle fire lande er indkaldt til møde, hvor fælles fodslag skal diskuteres. BK har bedt Lars Merz om at
deltage.
NM 2014: Udtagelseskriterier: 2 bestået ud af 4 prøver. Den første udtagelse er til september WT 2013.

Datoer til kalender på hjemmesiden senest i august.
UU
Udstillingsudvalget tager sig for fremtiden af alle udstillinger og skuer på racens arrangementer.

6. Spalte / facebook / hjemmeside


For Månedens gyldne pletskud bliver deadline fremover fra den 20. til den 20. kl. 22.00 i hver måned.



Hjemmeside ændres så referater fra SU fremover vil være at finde i menubjælken foroven.

7. Økonomi


Økonomien gennemgået.



BK har indkøbt 1000 krus.



Deltagere vil fremover på officielle arrangementer kunne vælge mellem en værdikupon, eller krus. Det vil blive
udstillingsleder og/eller skueledernes opgave at informere deltagerne om at deres først udleverede
værdikupon, på dagen vil kunne blive byttet til et krus hvis dette måtte ønskes.

8. Indkøb af reoler/Inventar
Indkøb af reoler til opbevaring hos BK af racens inventar og aktiver godkendt mellem 3000 og 4000 kr.

9. Liste over beholdning hos de forskellige medlemmer der har Klubbens aktiver / præmiegenstande samt inventar
til opbevaring.


BK har præmiegenstande til markprøver herunder også rosetter.



Betina Christensen har præmiegenstande til udstillinger



Lisbeth har præmiegenstande til udstillinger på Sjælland



Vi skal have en lille overordnet liste med antal af genstande og evt. telte. LA tager kontakt til Lisbeth vedr. dette.
BK laver også en liste.

10. Opfølgning på hanhundeliste.
Denne vil blive opdateret på hjemmesiden hurtigst muligt, med de nye tiltag.

11. Opfølgning på pokal liste.
PI tager sig af årets topti pokaler og præmier som uddeles på årsmøder, markprøver, udstillinger og tager kontakt til
de af vinderne, som ikke var på årsmødet, og som derfor ikke har modtaget deres pokaler, og aftaler eventuel
afhentning eller medbringelse af præmie genstandene.

12. Opfølgning på hvalpeliste.
Lisbeth har det svært med den nye hvalpeliste. RL vil foreslå Lisbeth at hun selv kommer med forslag til ændringer,
som vil gøre det lettere for hende.

13. Opfølgning på sidste møde.
ALT OK

14. Samarbejde i RL, e‐mails svar
Der skal svares på alle mails indenfor 3 dage. Spørgsmål besvares lidt hurtigere.

15. Arbejdsfordelingen i RL, hvem gør hvad? – bl.a. Ny Webmaster.


Vi prøver alle at lære at bruge hjemmesiden joomla, undtagen PI.



RJ vil fremover tage sig af Facebook, når RL ønsker noget lagt ind.

16. Triplearrangementer


PI har ikke fundet sponsorpræmier til Sjællands triplearrangement. BK vil derfor prøve at skaffe
sponsorpræmier. Udstillingsdelen er der ikke taget hånd om. PI prøver at kontakte Lene Sørensen vedr. hjælp.



Yderligere hjælp som behøves tager RJ sig af.



Vekselpenge sørger PI selv for.

17. Projekt om Ichthyosis hos Golden retriever, DRK
JF sender referat til BK fra mødet med DKK, som sætter det på hjemmesiden.

18. Glaucom hos Golden Retriever.
Dyrlæge Claus Bundgaard har haft Glaucom og uveitis med til møde med landets øvrige øjendyrlæger, og udtrykker
ikke bekymring for disse lidelser hos Goldens i DK. Der har været få tilfælde i udlandet. Information videregivet til SU

19. Næste møde
Næste møde afholdes den 12. august 2013

20. Evt.


BK har fået en henvendelse fra Christian Brix Søndergaard (CBS) om et evt. formaliseret samarbejde mellem
Flatcoated, og Golden.



CBS har foreslået et møde hurtigst muligt. BK vil gerne deltage og evt. RJ og LA.

