Skype-møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 8. maj 2018
Deltagere: Mette Wolff Levinsen (ref.), Ingelise Koed, Anja Buhl-Westermann, Jens M. Jensen
Ad 1)

Orientering ved formanden
Har deltaget på til markprøveudvalgets informationsmøde angående det nye
markprøvereglement.

Ad 2)

Orientering ved kasserer
Indestående 78.112. Tilskuddet fra DRK er ikke gået ind endnu.

Ad 3)

Raceledelsens medlemmer
Dorte Franzen har valgt at udtræde af Raceledelsen. Mette har forhørt sig ved DRK,
hvordan vi griber situationen an, da begge suppleanter ikke har ønsket at tiltræde.
Raceledelsen vælger at fortsætte med de resterende fire medlemmer indtil næste
årsmøde.
Ny konstituering:

Ad 4)

Formand: Mette Wolff Levinsen
Næstformand: Ingelise Koed
Kasserer og sekretær: Anja Buhl-Westermann
Medlem: Jens M. Jensen

Curly-træf 2018
Dommere: B-prøve Hans Jørgen Lundsgaard, WT Hans Jørgen Lundsgaard og Finn
Hollerup Mikkelsen
Overnatning for deltagere: opfordrer til at man lejer en campingvogn.
Budget: Anja har lavet et udkast til et budget. Vi har talt om problematikken ved at
der ikke kommer deltagere i stil med det vi har kalkuleret med.
Sponsorer: Ingelise retter ansøgning til og taler med Lise, arrangerende udvalg.
Fællesspisning fredag: grill til rådighed, folk medbringer selv mad.
Hjælpere og prøveleder: Prøveleder Johnny Eckhaus har fundet hjælpere.
Drøftet om WT skal være et heldagsarrangement – kommer an på antallet af
deltagere. Jens har en anden mulighed til prøveleder, John Juhl Hansen i Vejle.

Ad 5)

Jubilæumsbog
Raceledelsen har modtaget et oplæg fra bogudvalget for bekræftelse af pris til
opsætning og tryk af bogen. Pris godkendt.

Ad 6)

Tilskud til deltagelse på nordiske/internationale prøver med udtagelse
Vi kan tilslutte os de betingelser for tilskud, som Labrador har opsat. Anja undersøger,
ved Labrador, hvilke betingelser de har ved holdsammensætning af forskellige racer.

Ad 7)

Eventuelt
Ingelise:
Evaluering af træningsdagen i Ebeltoft. Det var en rigtig god og lærerig dag med flere
nye deltagere. Vi skal i tænkeboks om et nyt terræn, da Naturstyrelsen på forhånd
har sagt, at vi ikke fremadrettet kan være i området pga. ynglende fuglevildt.
Nyt personligt møde: tirsdag d.19.juni kl. 18 hos Ingelise.

