SKYPE/Messenger møde
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, søndag den 17. marts 2019
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Ingelise Koed, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Bente
Wischmann (ref.)
Ad 1)

Orientering ved formanden
Vi er enige om fremover ikke at yde økonomisk tilskud til medlemmers/ekvipagers
deltagelse i special arrangementer, men at sende lykønskning, samt mindre
erkendtlighed. Et dokument, der beskriver vores holdning er sendt til DRK.
Vi vil oprette en ”Halll of Fame” liste på vores hjemmeside / i Retrieveren, hvor det vil
være muligt for den enkelte ekvipage at sende materiale ind (gerne med fotos) til
raceledelsen for at synliggøre de flotte resultater. (Bente sørger for notits om dette til
Retrieveren)
Der er kommet (meget sent) information om DRK 60 års Jubilæumsudstilling den 20.
juli som afholdes i Karup. Vi deltager og tager imod Flatcoated retr.’s tilbud om en
fælles dommer. Uheldigt at et sådant arrangement er midt i sommerferieperioden.

Ad 2)

Orientering ved kasserer
Lise oplyser at bank filialen er flyttet til Randers af praktiske hensyn.
Indestående er pt på kr 28.491,44. Kontantbeholdning er på kr 5.810,00
Den årlige støtte fra DRK på ca kr 20.000 forventes at komme i april-maj
Lise informerer om, at der er omkring 190 bøger tilbage om Curly’en
Astma&Allergiforbundet har fået Curlyen på deres iste over allergi venlige hunde.

Ad 3)

Raceledelsens kommende samarbejde – forventnings afstemning
Med den nye sammensætning af raceledelsen, må der tages hensyn til den større
geografiske afstand.
Hvor det er muligt vil personlige møder blive afholdt i forbindelse med de allerede
aftalte Curly arrangementer

Ad 4)

Hvalpeanvisning
Reaceledelsen er opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, hvis én der avler selv
er racens hvalpehenviser. Denne problemstilling vil blive diskuteret på raceledelsens
næste personlige møde.

Ad 5)

Fremtidige møder
Vi forventer at afholde 1-2 personlige møder samt 3-4 skype møder i år.
Vi afholder personligt møde den 8. september startende kl. 12
Mette, Lise og Bente deltog i DRK’s generalforsamling den 10. februar
Lise deltager i DKK repræsentantsskabsmøde den 16. marts
Mette deltager i møde mellem Retriever racerne den 15. april.

Ad 6)

Planlægning af årets aktiviteter
Fællestræning den 7. april. Århusområdet. Tilmelding til Ingelise. Deadline 25. marts.
Info er annonceret i Retrieveren no. 2
Hyggedag den 26. maj. Gåtur mv. i Rebild bakker er foreslået. Mette sørger for
planlægning af tid og sted og sørger for info til Retrieveren med deadline 1. april.

Dual dag den 17. august. På Sjælland. Bemærk at datoen er rykket fra tidligere
annonceret (24. august). Hjemmesiden er opdateret med ændret dato!
Bente sørger for at finde et egnet sted. Foruden officiel og uofficiel brugsprøve vil der
være diverse sjove aktiviteter med hundene.

Ad 7)

Retrieveren – Hvordan får vi nye artikler til bladet?
Vi skal være mere opsøgende omkring interessante artikler.

Ad 8)

Hjemmesiden
Hjemmesiden er lige blevet opdateret Anja fortsætter som ansvarlig indtil en
overleverings beskrivelse er klar. Bente overtager derefter. Bente kontakter Anja for
nærmere aftale.

Ad 9)

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
Behov for synliggørelse af Curly’erne. Diverse forslag kom frem.
Affaldsindsamling i Naturen 2019 kunne kombineres med Curly tur.
Gå-tur i bylivet
Deltagelse i hundefestival 7-8 september
Deltagelse på jagtmesse (Fyn)
Racedyst 27-28 juli. Ingelise skriver artikel til Retrieveren
Derudover afholdelse af hvalpemøder (nye hvalpe) samt et opfølgende
15 ugers hvalpe møde.

Ad 10) Eventuelt
Intet til eventuelt.

