Skype-møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 20. juni 2017
Deltagere: Jens M. Jensen, Mette Wolff Levinsen (ref.), Anja Buhl-Westermann, Ingelise Koed,
Dorte Franzen
Ad 1)

Orientering fra møde ml. racer
Anja deltog.
DRK ønsker fremadrettet at få tilsendt underskrevne referater fra møder i
raceledelserne.
Man ønsker at opfinde en løsningsmodel for DRK, hvor alle medlemmer på alle plan
bliver mere involveret i arbejdet.
Forslag om racerepræsentanter i alle udvalg. Dette vil give medlemmerne mere
indflydelse og holde interessen for klubarbejdet i gang.
DRK og racerne afholder møde igen den 14. september kl. 18.00. Golden inviterer.
OBS: underskrevet samarbejdsaftale skal afleveres igen på dette møde.

Ad 2)

Orientering fra kasserer
Tilskud fra DRK på kr. 20.100,- Aktuelt indestående kr. 113.260,Ingen salg fra shoppen siden sidst. Shoppen er talt op.

Ad 3)

Curly-træf 2017
Jens:
Bestiller toiletvogn
Bestiller dommer- og hjælpergaver
Køber: engangsservice, servietter og affaldssække
Dorte:

Indskrivning til Markprøve, Brugsprøve og Rally-O
Udfylder markprøveblanketter på forhånd

Ingelise:

Indkøber: 1 dummy pr. tilmeldt hund, 50 stk. dummynøgleringe med
logo.
Følger op på henvendelse til Dummyshoppen.
Deadline for bestilling af dummyvest med logotryk?
Skriv om Rally-O til Facebook.

Anja:

Bestiller 100 stk. glas med logo.
Bestiller markprøveblanketter hos Conni.
Fylder op med varer i Curly-shoppen.

Fælles:

Borddækning lørdag aften

Dorte skal have tilsendt markprøveblanketter.
Vi har stadig 34 stk. krus med Curly.
Skeer til 1. pr. på Markprøve B.
Dummynøglering til alle Rally-O deltagere. Vindere af Rally-O får diplom og dummy.
Ringsekretær: Annette Dam.
Pris Rally-O: kr. 50,- pr. hund pr. klasse.

Aftenbuffet: kr. 150,- pr. mand. Tilmeldingsfrist d. 31/7, ligesom markprøve og
udstilling.
Frokostsandwich inkl. ½ l vand kr. 40,-

Ad 4)

Racedyst
Jens koordinerer tilmelding.

Ad 5)

Kommende arrangementer
Hyggedag den 8. oktober kl. 10.00 i Klovborg (sidenhen flyttet til Hasselager).

Ad 6)

Foredrag
Birthe Thygesen arrangerer foredrag. Mette hører Birthe om dato.

Ad 7)

Eventuelt
Nyt møde på Skype onsdag den 9. august kl. 20.00.
Ingelise har sendt brev til den svenske og finske raceledelse angående deres holdning
til EIC, endnu er der ingen svar.

