REFERAT FRA CURLY COATED RETRIEVERS ÅRSMØDE I GJERLEV
DEN 20. JANUAR 2018
Punkt a)
Valg af dirigent
Raceledelsen forslår KK Jensen som dirigent, og han vælges.
Dirigenten kan erklære årsmødet for lovligt varslet.
Der er 12 stemmeberettigede medlemmer fremmødt.
Punkt b)
Valg af referent
Mette Wolff Levinsen vælges som referent.
Punkt c)
Valg af mindst 2 stemmetællere – antallet afgøres af dirigenten
2 stemmetællere: Lis Jensen og Merete Stub
Punkt d)

Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for
fremtidigt arbejde
Vi har i det forløbende år haft 5 Skype møder og 2 personlige møder.
Umiddelbart efter årsmødet konstituerede vi os på følgende måde:
Formand: Jens M Jensen
Næstformand: Mette Wolff Levinsen
Kasserer: Anja Buhl-Westermann
Sekretær: Mette Wolff Levinsen
Medlem: Ingelise Koed
Medlem: Knud Husum
Bladansvarlig: Ingelise Koed
Webansvarlig og Curly-shop ansvarlig Anja Buhl- Westermann
På Skype møde d 13-02 blev det nødvendig med en omkonstituering da Knud Husum havde valgt at
trække sig fra Raceledelsen.
Vi er glade for at Dorte Franzen ville indtræde i Raceledelsen. ( Dorte var suppleant)
Konstitueringen er fortsat som ovenstående, med Dorthe Franzen som medlem og sammen med
Ingelise Koed udgør de aktivitetsudvalget.
Jens og Mette deltog i generalforsamlingen i DRK d 26-02.
Der var planlagt fællestræning på Mols d 22-04, men grundet manglende tilslutning måtte dette
desværre aflyses.
D 20-05 blev der afholdt fællestræning ved Odense med Birgitte Jørgensen som instruktør. Anja
stod for alt det praktiske. Stor tak til jer begge.
D 15-06 deltog Anja i møde med racer.
Vores årlige træf blev afholdt d 19 og 20-08 med markprøve om lørdagen med Kresten Henriksen
som dommer og Henrik Dam som prøveleder. Stor tak til dem og hjælpere for at de ville bruge en
fridag på os.
Jens havde 8 hunde til brugsprøve.
Samtidig med markprøven var der arrangeret mulighed for at prøve en Rally lydighedsbane, som
Marlene Pedersen og Charlotte Pedersen stod for afviklingen af. Flot arbejde af jer to.

Søndag d. 20 havde vi Certifikatudstilling på Bryrup Camping hvor vi havde Børge Espeland som
dommer.
Stor tak til Børge Espeland for at trodse søndagens mange regnbyger og stadigvæk være positiv i
sine bedømmelser af vores hunde. Også stor tak til Anette Dam for at styre slagets gang i
udstillingsringen.
Stor tak til vores mange sponsorere både på markprøven og udstillingen
D 23-09 var der foredrag ved dyrlæge og hundekiropraktor Kirsten Dau Nielsen og prøve
hundekunster af ude hos Birthe Thygesen. Stor tak til Birthe for husly og lån af terræn.
Også stor tak til Merete for Workshop i klipning handling af hund til udstilling
Den 8. Oktober havde vi Curly-hyggedag. Fælles brunch ved Ingelise i Hasselager. Nosework med
besøg og hjælp fra Nosework foreningen. Fælles hyggeaktiviteter i haven. Fælles gåtur. Det hele
blev afsluttet med fælles spisning. Arrangeret af Ingelise

Ingelise og Jens var til møde d 11-10 med DRK og Racer.
Så kan jeg fortælle at der nu rigtig er kommet skred i arbejdet med Curlybogen. De hårdt
arbejdende i udvalget er: Janne Hjorth - Merete Stub og Birthe Thygesen
Beretningen bliver enstemmigt godkendt.
Fremtidige aktiviteter:
04-02-18
Work Shop – hundemassage med Rikke Birk Nielsen på Tørringvej 36 8983 Gjerlev
04-03
Rally lydighedstræning ved Active Dogs hallen, Trunderup Dongsvej 15 5772 Kværndrup
05-05
Fællestræning på Mols med udgangspunkt fra Ingelise`s sommerhus
17-18-og 19-08 50 års Jubilæumstræf som afholdes i Kliplevlejren.
Der er i år mulighed for at deltage i CWS d 4-8-08- i Holland
Punkt e)

Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge
(ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
Årsregnskab med noter-se bilag 1
Regnskabet bliver enstemmigt godkendt, og dirigenten meddeler ansvarsfrihed til raceledelsen for
det forelagte regnskab.
Kassereren fremlægger budget for 2018.
Budget for 2018-se bilag 2
Racebogen er ved at nærme sig trykning.
Valg af revisor og revisorsuppleant – evt. valg af medlem(mer) og suppleant(er)
til raceledelsen
Ole Buhl-Westermann bliver valgt som revisor.
Lis Jensen bliver valgt som revisorsuppleant.
Ingelise Koed og Jens M. Jensen er ved fredsvalg genvalgt til raceledelsen for en 3-årig periode.
Valg til 1.suppleant: Janne Hjort
Valg til 2.suppleant: Merete Stub
Punkt f)

Punkt g) Behandling af indkomne forslag
Indledningsvis en præsentation af de indkomne forslag samt en åben diskussion af forslagene.

Forslag 1 fra Anja Buhl-Westermann om opnåelse af certifikat på udstilling
Begrundelse:
I Danmark er det kun ganske få Curlyer, der kan tildeles certifikat, da kravet på nuværende er en
bestået Kvalifikationsprøve eller 1. præmie i Begynder klasse på Markprøve B. Før dette krav blev
indført, kunne certifikat opnås med en bestået Brugsprøve i Dansk Retriever Klub. Brugsprøven er
en lydighedsprøve med en let markeringsopgave og skudprøve.
At kravet nedsættes, betyder hunde nu igen har mulighed for at blive tildelt certifikater, før et evt.
prøvekrav er opfyldt – fx for opnåelse af titlen DKCH.
For at sikre, der fremadrettet tildeles flere certifikater, ændres kravene derfor tilbage. Hunde
konkurrerer stadig om certifikat i Bedst i Køn klassen (BIK), da dette ikke kan ændres jf. DKK.
Dog kan certifikat, som det altid har været, kun udleveres til hunde, som opfylder prøvekravet.

Forslagene er ændringer til DKK's udstillingsreglement.
Forslagene skal ses som en helhed – til at ændre måden, hvorpå der kan opnås certifikat på
udstilling.

1.a Stiller: Anja Buhl-Westermann
Hunden skal have bestået DRK Brugsprøve eller tilsvarende FCI godkendt prøve for at stille i
brugsklasse.
Forslaget bliver enstemmigt vedtaget.
1.b Stiller: Anja Buhl-Westermann
Hunden skal have bestået DRK Brugsprøve eller tilsvarende FCI godkendt prøve for at opnå
certifikat.
Forslaget bliver enstemmigt vedtaget.
Forslag 2. Stillere: Janne Hjort, Merete Stub og Birthe Tygesen
Hunde skal have opnået mindst en 2.præmie i åbenklasse på Markprøve B eller 2.præmie på
tilsvarende FCI anerkendt markprøve.
Forslaget bliver vedtaget med 6 stemmer for og 4 mod.
Forslag 1.c Angående prøvekrav for at opnå titlen DKCH.
Forslaget bliver trukket pga. lighed med forslag 2.
Forslag 3. Stillere: Janne Hjort, Merete Stub, Lise Dam Mortensen, Peter Jørgensen, Mette Wolff
Levinsen og Birthe Tygesen
Ny titel for Curly Coated Retriever DKCH(u).
Forslaget bliver vedtaget med 9 stemmer for og 2 stemmer mod.
Forslag fra samtlige raceledelser i DRK
Forslag 1 Generalforsamlingen anbefaler at forslaget bliver stillet på DRK generalforsamling
Forslag 2 Anbefaler
Punkt h)

Eventuelt

Årets status:
Der er i år opdrættet 2 kuld fordelt på 8 hanner og 8 tæver.
Der er importeret 3 tævehunde. To fra Sverige og en fra Norge.
6 hun& er fotograferet for HD:
1 med status A, I med status 8,3 med status C og I med status D.
5 hunde har fået fotograferet albuer, alle med status 0.
2 hunde er fotograferet for OCD, begge var fri.

fuets champions:
Curly Cottage Loa er blevet Dansk Rally Champion.
KC tai tokerau Bakongo er blevet Dansk Rally Champion.
Magriss Man In the Mirror er blevet International Champion.
Stagfield Gamekeeper's Austen er blevet Svensk og Intemational Champion.
Årets Curly: KC tai tokerau Bakongo
Årets Brugs-Curly: Magriss Man In the Mirror
Årets Udstillings-Curly: Dark Sapphires Kiwi
Igen i år sætter vi rekord for både poinual og antal atrangementer, der er blevet deltaget i. Det er
meget flotte resultater vi ser igen i fu på alle grene indenfor hundesporten.
Det skal især bemærkes, at der i ar er opnået mange point ved deltagelse på Rally-lydighedsprøver.
Derudover har mange været aktive på udstillingerne i årets løb.
Kommentar fra Janne: Tak for det flotte udbud af arrangementer.
Ingelise: Debat om fælles holdning til kritikpunkterne der er blevet fremført på facebook.
Merete. Man bør lade kritikpunkteme dø ud.
Birthe: Vil gerne rose mængden af arrangementer. Synes ikke kritikken er rimelig.
Merete: Måske skal årsmødet ligge på et mere neutralt sted.
Facebook bør fremover være for medlemmerne. Raceledelsesmedlemmerne på undgå at indgå i
diskussioner. Evt. lade det fremgå af gruppebeskrivelsen.

-Wr,*
K.K. Jensen
Dirigent

