Personligt  møde  
Raceledelsen  for  Curly  Coated  Retriever,  tirsdag  den  6.  januar  2015  
  
Deltagere:  Jens  M.  Jensen,  Anja  Buhl-‐Westermann,  Bjarne  Pless,  Ingelise  Koed,  Mette  Wolff  
Levinsen  (ref.)  
  
Ad  1)   Konstituering  
Der  har  været  fredsvalg,  Jens  og  Ingelise  er  genvalgt.  
  
Raceledelsen  har  konstitueret  sig  som  følger:  
Formand:  Jens  M.  Jensen  
Næstformand  og  webansvarlig:  Anja  Buhl-‐Westermann  
Kasserer  og  Curly-‐shop:  Bjarne  Pless  
Sekretær  og  hvalpeanvisning:  Mette  Wolff  Levinsen  
Medlem,  omplaceringshunde  og  materiale  til  Retrieveren:  Ingelise  Koed  
  
Ad  2)  Orientering  fra  formanden  
Har  kommunikeret  med  Connie  Svane  angående  dommer  til  racetræffet.  Det  er  
godkendt  at  Merete  Stub  er  dommer  til  udstillingen.  Forhåbentligt  kommer  B-‐prøve  
dommer  også  snart  på  plads.  
Starttidspunkt  for  prøven  lørdag  ændres  til  kl.  10.00.  
Vi  skal  lige  have  forhørt  os  hos  regionen,  hvem  det  er  der  afholder  brugsprøven.  
  
Vi  laver  en  ny  følgeskrivelse  angående  artikel  til  Curly  World  Seminar  bogen  som  
sendes  til  de  berørte  parter.  
  
Ad  3)  Årsmøde  
Ingelise  sørger  for  kaffe  og  the.  Mette  sørger  for  kage.  
Årets  Curlyer  kåres,  Anja  laver  hitliste.  
  
Ad  4)  Orientering  fra  kasseren  
Årsregnskabet  for  2014  blev  gennemgået.  
Vi  mangler  partytelt  fra  den  tidligere  raceledelse.  Bjarne  vil  prøve  at  få  arrangeret  at  
det  bliver  sendt  til  Jens.  
Vi  indkøber  et  udstillingstelt  til  brug  for  fremtidige  arrangementer.  
  
Ad  5)  Curly-‐shoppen  
Der  har  været  et  overskud  på  1000  kr.  
Evt.  nye  produkter  til  shoppen:  refleksvest  med  tekst  til  hunden  og  thermokrus  med  
logo.  Bjarne  kontakter  Dummyshoppen  for  muligheder.  
  
Ad  6)  Træningsweekender  
Den  første  træningsweekend  i  april:  Vi  mødes  til  morgenmad  i  bålhytten  på  
træningspladsen  i  Ebeltoft.  Niveauopdelt  træning  i  løbet  af  dagen.  Deltagere  
medbringer  selv  frokost.  Arrangementet  afsluttes  med  fælles  aftensmad  i  Ingelises  
sommerhus.  
Ingelise  tager  kontakt  til  instruktør.  
  
Ad  7)  Radedyster  
Invitation  i  Retrieveren  i  rette  tid  for  tilmelding.  
  

Ad  8)  Øvrige  aktiviteter  
Sportræningsdag:  Lene  Brink  vil  gerne  være  instruktør,  nærmere  information  følger.  
Mentalbeskrivelse  vil  blive  afholdt  den  3.  oktober  på  Fyn.  
  
Ad  9)  Evt.  
Ingelise  ønsker  sig  flere  input  til  bladet.  
Vores  facebook  side  er  kun  til  oplevelser,  billeder  og  erfaringsudveksling  mellem  
medlemmerne.  

