Skype-møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, onsdag den 9. august 2017
Deltagere: Jens M. Jensen, Mette Wolff Levinsen (ref.), Anja Buhl-Westermann, Ingelise Koed,
Dorte Franzen
Ad 1)

Curly-træf 2017
Dommergaver: Dorte køber ind
5 gaver á 300 kr. til: markprøvedommer, prøveleder, brugsprøvedommer,
udstillingsdommer og ringsekretær
4 gaver á 150 kr. til: rallydommer, skytte, kaster og udlægger i frit søg.
Bespisning af dommere og hjælpere lørdag:
Jens bestiller 10 frokostplatter.
Bestilt mad til frokost: 12 frokostflutes –
2 med æg/rejer og 10 med kylling/bacon. Jens bestiller.
Middag lørdag aften: pt. tilmeldt 25 voksne og 4 børn
Velling-Koller leverer + frokost til 4 personer søndag.
Ingelise og Dorte medbringer dug til bordene.
Jens har købt service til 36 tallerkner, bestik, krus og kaffekopper. Medbringer også
affaldssække.
Jens køber ”En enkelt” til morgenparolen.
Mette køber vand til frokostflutes og drikkevarer til dommere og hjælpere + ekstra
service.
Kritiksedler bliver sendt til Dorte.
Ingelise har bestilt 50 dummyer med tryk hos Dummyshoppen.
Sponsorgave fordeling laves af Anja. Send oversigt over gaver til Anja.
Anja laver opsætning af kataloger klar til trykning.
Ingelise køber en computer til klubben og sørger for at den er køreklar til træffet + 2
eller 3 USB penne.

Ad 2)

Valg
Umiddelbart er det Jens og Ingelise der er på valg: begge genopstiller.
Der skal efterlyses eventuelle kandidater i bladet samt på hjemmesiden.
10.oktober er deadline for opstilling af kandidater.

Ad 3)

Ny mødedato
Personligt møde tirsdag den 10. oktober kl. 18.00 hos Ingelise.

Ad 4)

Eventuelt
Næste møde mellem DRK og racerne er den 14. september.
Vi skal have lavet et raceportræt til ”Mit jagtblad”. Anja og Ingelise laver et udkast
hertil.
DKK har gjort det muligt at uploade et billede på hundens stamtavle på Hundeweb. Vi
bør opfordre folk til at få sat billede på, det er god reklame.

