Skype-møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, tirsdag den 31. juli 2018
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Ingelise Koed, Anja Buhl-Westermann (ref.), Jens M. Jensen
Ad 1)

Orientering ved formanden
Kontaktet Connie vedr. træffet for antal tilmeldinger. Antallet af deltagere er meget
lavt i år. Tilmeldingsfristen forlænges en uge, og der sættes fokus på markedsføring
på Facebook de næste dages tid.

Ad 2)

Orientering ved kasserer
Der er endnu ikke søgt tilskud til træffet.
Vi har kr. 92.003,03 i banken d.d.
Andelskassen har indført en netbankforsikring pr. 1/9-2018 på kr. 100,- pr. måned. Vi
har endnu ikke opsagt vores Nordea-konto. Anja undersøger fordele og ulemper.

Ad 3)

Curly-træf 2018
Vi har åbent for eftertilmeldinger til samtlige aktiviteter.
Johnny Eckhaus er hjælper på WT og prøveleder på B-prøve.
Anja står som officiel PL til WT’en. Anja kontakter Johnny.
Mette spørger Peter under mødet vedr. aflønning af Rally-sekretær/tidtager opgave.
Peter accepterer hjælpergave.
Evt. skyde mødetid for Rally til k. 12.00. Ingelise spørger Pia.
Anja sidder i indskrivning.
Lørdag under middagen opråber Mette nr. 1, 2 og 3 fra Årets Curly.
Vi har spejdere til at stå for maden samt efterfølgende oprydning.
Jens hører vildtforvalteren i Region Centrum for lån af dummyer.
Hjælpergaver bestilt ved dummyshoppen.
De sponsorgaver der bliver tilovers går til lotteri.
Snak om terrænleje vs. antal gæster.
4 vær. á kr. 600,- + min. 5 der lejer plads på området á kr. 200,-.
Der er netforbindelse på stedet.
Der er afbrændingsforbud, derfor kan vi ikke tænde grillen om fredagen, men det er
muligt i stedet at benytte fælleskøkkenet.
Der er køleskab til de overnattende på stedet, og fælleskøkkenet må benyttes.
Rally:
Anja og Mette medbringer laminerede skilte. Ingelise og Janne medbringer
skilteholdere. Ingelise medbringer kegler.

Anja spørger efter ekstra kegler og spring (2 stk.)
Anja bestiller hotel til udst.dommer.
Skilt udenfor til Curly-shop indenfor.
Oplyse på FB om køb af rally-bøger. Ingelise køber 5 stk. vi kan sælge, hvis nogle
mangler.
Anja opsætter kataloger for træffet; udstilling for sig selv. Ingen flyer.

Ad 4)

Eventuelt
Jubilæumsbogen er i tryk på fredag, og når at blive færdigproduceret til Curly-træffet.
Landepræsentation ved Curly World Seminar: powerpoint præsentation laves på
turen/dernede med billeder der passer til talen.
Mette: Hundedage 8.-9. september ved Blåvand: vi skal ikke betale, når vi deltager
som officiel race, og fortæller om racen samt viser hundene frem. Spørger Keld om
lån af messeudstyr. Jens husker brochurer.

