Referat RL møde 12/01 2013 kl. 16.00
Deltagere: Gitte Sjælland, Birger Knudsen, Laila Ager, Maria Lindegaard og Marlene Birkebæk
Afbud: Jesper Møller & Lene Sørensen
Referent: Marlene Birkebæk
1. Godkendelse af dagsordenen/valg af ordstyrer
OK
2. Godkendelse af sidste referat
OK
3. Nyt fra formanden
ML forsøger at få afsluttet alle opgaver inden årsmødet.
‐ellers overdrages disse på årsmødet.
RL enige om at indkalde til møde med BE da det nu er 4. gang ML har rykket for referatet fra mødet d. 19.
september 2012, MB har ligeledes rykket for referater flere gange – men har endnu ikke modtaget det.
BK har 2 gange bedt Connie Svane om at sætte 2013 arrangementer på hundeweb.dk uden succes.
RL er utilfredse med generelt lange svartider fra BE.
4. Nyt fra udvalgene
SU
LA har endnu ikke hørt noget fra Optigen vedr. rabat til kollektiv blodprøvetagning.
Pointsystemet til årets opdrætter blevet debatteret – LA fastholdt at hun ville beholde systemet til hendes
vandrepokal som det er pt., da det altid vil være svært at lave et ”retfærdigt” pointsystem der tilgodeser alle.
RL enedes efterfølgende om at indføre ærespræmie for sundhed med følgende propositioner;
”Ærespræmie tildeles de opdrættere, der inden for et kalenderår (fra 01.01. 20xx – 31.12.20xx) har minimum
70% afkom HD og AD fotograferet. Diplom og logo med tilhørende årstal må derefter anvendes frit på
opdrætterens publikationer – hjemmeside mm. samt på raceledelsens publikationer. Raceledelsen vil ligeledes
annoncere de kenneler der modtager ærespræmie i racens spalte i Retrieveren.
Diplom + logo uddeles på racens årsmøde. Skulle opdrættere efterfølgende opnå 70% undersøgt på en årgang,
kan man ved fremsendelse af dokumentation få udfærdiget diplom og logo.”
Tekst på diplomet; Ærespræmien er en flidspræmie der tildeles Golden Retriever opdrættere, der inden for et
kalenderår har minimum 70% afkom HD og AD fotograferet. Diplom og logo med tilhørende årstal må derefter
anvendes frit på opdrætterens publikationer – hjemmeside mm.
UU
Arbejder på at finde dommere til 2013
Conni Pallesen (UU) fremsender lister og top 10’er til MB inden årsmødet.
RL henstiller til at man også i fremtiden finder nogle alsidige dommere der kan favne hele racen og at der
inviteres dommere der ikke har dømt i Danmark/nabolande for nyligt. Det understreges ligeledes at tillidsfolk
herunder dommere, ringsekretærer mv. ikke spiser / overnatter eller plejer omgang med udstillere før en
udstilling.
UU skal fra efteråret 2013 have godkendt dommere af RL inden der inviteres.
TMU
MB havde fremsendt TOP 10’er som blev gennemgået.
RL vedtog at der i 2013 lader NM interessenter stille egne hold – eneste krav er dog at hunde/ekvipager skal
deltage på min. 2 af racens 3. WT’er og skal have bestået mindst en af disse. ML er meget uenig i denne

beslutning, da hun mener, at når man tager ud og repræsenterer DK, så stiller man stærkeste hold og bliver
udtaget derefter.

5.
6.
7.
8.

MB har kontaktet BE vedr. markprøve/WT møde samme dag som vi har racearrangement.
MBU
RL har vedtaget at eksterne racer deltager for 450,‐ og golden retrievere deltager for 350,‐ på racens
mentalbeskrivelser.
Facebook
‐
Spalte
MB har sendt januar/februar spalten afventer korrektur.
Økonomi
BK er næsten færdig med årsregnskabet – og gennemgik det kort.
Næste møde
21.1.2013 kl. 18.00 på Fraugde
Evt
Intet

