Skype-møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 12. februar 2017
Deltagere: Jens M. Jensen, Mette Wolff Levinsen (ref.), Anja Buhl-Westermann, Ingelise Koed
Afbud: Dorte Franzen
Ad 1)

Orientering ved formanden
Har haft et punkt med til møde med DRK: §14 Køb af hjælp til træf.
Har forespurgt Chesapeake om fælles ansøgning om forhøjet tilskud til afholdelse af
træf, da vi skal ud og købe hjælp, for at kunne afholde prøver. Hører videre omkring
problematikken til bestyrelsesmøde i DRK.
DKK forespørger dommerønsker til udstillingsåret 2020.

Ad 2)

Orientering ved kasserer
Indestående 96.289 kr.
Forventer et lille underskud i forhold til budgettet.

Ad 3)

Årsmøde, herunder orientering om indkomne forslag
Der er indkommet 3 forslag.
Gaver til årets hunde (billedrammer samt hædring til træffet)
Gave til dirigent (En flaske whisky) – Jens køber
Gave til vært – Jens køber
Forplejning: Franskbrød med ost og rullepølse, kringle og kransekage.
Formøde for Raceledelsen starter kl. 12.00.

Ad 4)

Seminar i Holland og deraf følgende opgaver
Jens forhører formanden for DRK, om der er nogen sanktioner i forhold til
medlemmer, der påtager sig rettigheder, de ikke er berettiget til.
Forespørge til seminaret om en fælles side med Raceledelser til de respektive
raceledelser.
Størrelse på Curly, ny FCI standard. Anja vil gerne stille spørgsmål i forhold til
størrelse.
Ingelise vil gerne holde talen.
Jens hører Merete ad, om hun vil påtage sig at skrive artiklen til bogen. Anja er backup.

Ad 5)

Curly-træf 2018
Område: Kliplevlejren
WT: Anja spørger Lisa Nørgaard Poulsen og Gert W. Knudsen
Markprøvedommer: Anja spørger Lisa Nørgaard Poulsen
Udstillingsdommer: Vidar Grundetjern, Norge
Ringsekretær: Mette kontakter
Steward: Mette kontakter
Rallydommer: Ingelise finder en
Festmiddag: Catering og personale, Ingelise forespørger om lejren kender nogen.

Ad 6)

Eventuelt
Jens kontakter Marlene Pedersen ang. aftale om at være rallyinstruktør til vores
arrangement på Fyn til foråret.

