Dagsorden RL møde 26/08 2014 kl. 18.30
Facetoface
Deltagere: LA, PI, BK, JC, JF
Afbud: RJ, NJ
Referent: JF
1. Godkendelse af dagsorden
Ja
2. Godkendelse/underskrift af referat af sidste møde
Ja
3. Valg af ordstyrer
PI
4. Nyt fra formanden
Nina har trukket sig fra RL
Vi har haft mere kontakt til DKK vedrørende certer til: Juniorchampion, veteranchampion, dansk golden jagt
champion(DKjch), Dansk golden brugs champion (DKbrch), Dansk golden WT champion (DKgWTch)
5. Nyt fra udvalgene
SU
-

Vi mangler nye medlemmer – JF, RJ, NJ træder ud
Vi leder efter nye interessede.

TMU
Intet nyt
UU
-

Er alt klart til golden-udstillingen i Tolstrup
Ja

-

Bedre oplysning vedrørende sted
En misforståelse i RL.

6. Årsmøde
-

Placering
Joe har fundet et nyt sted i Korsør og han reserverer stedet.
Afholdelsessted: Kaffevandkanden, Havnearkaderne 5, Korsør

7. Arbejdsfordeling
- Er der blevet lavet arbejdsgange for de forskellige ting i RL?
Vi er i gang.
8. Aktivitetsliste
- Ninas udkast
Vi arbejder videre med den.
9. Mediekonsulent
– Har PI været aktiv inden for dette felt?
Vi skal have ændret filformatet for at det fungerer. Vi indkøber en officelicens
10. Golden Kalender 2015
- NM2015 i Danmark.
Vi flytter den til den 3. weekend i august
- Tripel i Århus området.
- Skal flytte Golden weekend til 11.4.15 i august. Efterår: 29.8.15 Vi vil gerne prøve at flytte datoen til markprøven
som ligger den. 22.8.15 og forespørger hos den inviterede udstillingsdommer
Marprøven kan ikke flyttes, idet der er retrievermesterskaber i Finland netop den dato.
-

GID 2015
Marlene vil gerne lave bogen 2015. BK giver hende besked

11. Gylden plet skud: Skal det fortsætte?
Vi stopper det gyldne pletskud. To kuponer er kun blevet brugt det sidste år. Mindre antal billeder bliver sendt ind.
Fx denne måned kun 2 billeder. Vi modtager fortsat gerne billeder og sætter dem på galleriet.
12. Spalte / facebook / hjemmeside
Folk er ikke gode til at sende stof til Spalten. Vi opsøger ikke selv.
Kan vi gøre mere ved FB?
13. Økonomi/Regnskab
Økonomien ser rigtig fin ud
14. Hanhundeliste mm fra Lisbeth
Dilemma på hanhundelisten. Mangler kryptocidattest på listen. Dette sættes på.
Vi mangler en skrivelse om, at vi har et krav om at vi kun medtage DKK’s officielle resultater på hvalpelisten og
hanhundelisten.

15. Opfølgning på vinderpokaler, er disse udleveret til dette års retmæssige indehavere?
Alt i orden.
16. RKU møde
Vi har ikke fået datoen endnu. BK deltager.

17. Møde mellem racer og bestyrelsen
Vi vil gerne have genforhandlet samarbejdsaftalen
BK og JC vil gerne deltage
18. Opfølgning på sidste møde.
19. Næste møde
Vi aftaler næste møde på mail.
20. Evt.
Der er lavet et forslag til en købskontrakt, som vi gerne vil give medlemmerne mulighed for at bruge. Vi lægger den
på hjemmesiden til fri afbenyttelse.

