Personligt  møde  
Raceledelsen  for  Curly  Coated  Retriever,  lørdag  den  20.  februar  2016  
  
Deltagere:  Jens  M.  Jensen,  Anja  Buhl-‐Westermann,  Heidi  Marie  Madsen,  Mette  Wolff  
Levinsen  (ref.)  
Afbud:  Ingelise  Koed  
  
Ad  1)   Orientering  fra  formanden  
Næste  årsmøde  den  21.  januar  2017.  
  
Ad  2)  Orientering  fra  kasserer  
Punktet  omdøbt:  Orientering  til  ny  kasserer.  
Tidligere  regnskaber,  regnskabsfiler  og  relevant  viden  blev  givet  videre  til  Heidi.  
  
Ad  3)  Curly-‐shoppen  og  hjemmeside  
Anja  overtager  Curly-‐shoppen  og  fortsætter  med  at  administrere  og  vedligeholde  
hjemmesiden.  
  
Det  går  godt  med  besøgstal  på  hjemmesiden.  Vi  har  endvidere  pt.  23  modtagere  af  
vores  nyhedsbrev  (mail).  
  
Ad  4)  Curly-‐træf  2016  
Anja  får  trykt  og  sendt  invitationer.  
  
Alt  er  på  plads  med  campingpladsen.  Vi  har  reserveret  et  lokale  til  middagen  lørdag,  
hvor  hundene  også  er  velkomne.  
  
Terræn,  dommere  begge  dage  samt  ringsekretær/steward  søndag  er  arrangeret  og  
bekræftet.  
  
Anja  tager  fat  i  Region  Fyn.  
  
Anja  arrangerer  mad  til  lørdag  aften.  
  
Ad  5)  Curly-‐træf  2017  
Curly-‐træf  2017  bliver  afholdt  den  19.-‐20.  august  i  Jylland.  
  
Mette  opstarter  forarbejde  med  at  finde  passende  campingplads.  
  
Ad  6)  Status  på  øvrige  arrangem enter  
Ingelise  var  ikke  til  stede,  så  punktet  sættes  på  hold  indtil  næste  Skype-‐møde.  
  
Anja  står  for  at  modtage  tilmeldinger  til  Racedysten  2016.  
  
Arrangerende  udvalg  skal  aftale  dato  og  arrangementer  med  Raceledelsen.  
  
Ad  7)  Racebogen  
Merete  Stub  har  takket  ja  til  at  være  formand  for  udvalget  der  varetager  udarbejdelse  
af  Curly-‐bogen.  
Anja  og  Ingelise  sidder  med  i  udvalget.  
  

Ad  8)  M øde  mellem  DRK  og  Racer  
Jens  og  Anja  deltager.  
  
Ad  9)  Sam arbejde  m ed  Raceledelsen  for  Chesapeake  Bay  Retriever  
Samarbejdet  fungerer  på  den  måde,  at  vi  inviterer  til  hinandens  officielle  
arrangementer  (ikke  udstilling).  
  
Vi  skiftes  til  at  arrangere  mentaltest.  Raceledelsen  for  Chesapeake  Bay  Retriever  
arrangerer  i  2016.  Hunde  fra  de  to  racer  har  fortrinsret,  andre  racer  kan  deltage  hvis  
der  er  plads.  
  
Raceledelsen  for  Chesapeake  Bay  Retriever  har  forespurgt  på  en  fællesarrangeret  
sporprøve.  Anja  hører  Janne  Hjorth  om  muligheder.  
  
Ad  10)  Eventuelt  indkøb  af  videoudstyr  og  igangsættelse  af  ny  brochure  
  
INDKØB  AF  VIDEOUDSTYR:  
Skal  Raceledelsen  anskaffe  videokamera  og  fremviser  til  brug  ved  
træningsarrangementer?  Anja  undersøger  priser.  
  
NY  BROCHURE:  
Der  var  ved  årsmødet  forespørgsel  på  en  ny  brochure  som  henvendte  sig  mere  bredt  
til  nye  Curlyejere,  hvor  der  er  mere  fokus  på  andre  aktiviteter  end  markprøve.  Anja  
ser  på  muligheder.  
  

