
Messenger møde 
Raceledelsen for Curly Coated Retriever, torsdag den 2. januar 2020 
 
Deltagere: Mette Wolff Levinsen, Lise Mortensen, Jens M. Jensen, Michael Wolff Levinsen, 
Bente Wischmann (ref.). 
 
Ad 1) Orientering ved formanden 

Ingelise er med øjeblikkelig virkning trådt ud af raceledelsen. 1. suppleanten træder 
ind. Velkommen Michael. 
Lise tager sig af kontakten til Retrieveren herunder indhentning af materiale indtil 
årsmødet den 19. januar. Deadline for næste blad er 10. januar. 
Ved mødet mellem alle retrievere og DKK fremgik det, at det er besluttet for alle 
racerne, at der fra 2020 kan opnås Udstillingschampionat. 
Anja kontaktes for at sikre at overdragelse af ansvar for hjemmesiden kan ske på 
årsmødet.  (Mette)  
 

Ad 2) Orientering ved kasserer 
Indestående er pt.: 39.932,97 kr 
Julekort til medlemmer er på vej 
Curly shoppen mangler at blive opgjort 
Der sendes rykker til Chesapeake for udstående (Lise) 
 

Ad 3) Årsødet 2020 
Janne tager sig af optælling af point for brugshunde 
Lise tager sig af optælling for udstillingerne 
Erindringskrus bestilles (6 stk til to år) (Mette) 
Mødet afholdes på skolens lærerværelse. Der kan laves te og kaffe 
Bente medbringer: 2 franskbrød, pølse, ost, løg, peber; Ostehøvl, smør, kaffe og te og 
drømmekage 
Der er arrangeret foredrag af dyrlæge Heidrun Møller om førstehjælp til hunde. 
Som dirigent foreslås: Janne Hjort 
Gave til Dirigent, foredragsholder og Ingelise (Mette) 
Print af regnskab, budget 2019, budget 2020, årsberetning (Michael, 15 stk) 

 
Ad 4) Årets træf 

Basen for årets træf er Bogense Camping. 22 hytter er forhåndsreserveret indtil 
marts (Mette). Hytterne er incl bad&toilet. 1640 kr for tre dage. Der er festtelt på 
campingpladsen, Buffet kan bestilles 150kr/kuvert 
 
Lørdag: 
Prøveområdet incl klubhus er på Fyn (Tarup Davinde)  
Prøveleder Incl. Hjælpere kontaktes (Jens). Der er efter mødet indgået aftale med Kaj 
Falck om både at dømme Working Test og Certifikatudstilling. 
 
Der afholdes udelukkende WT. I forbindelse med denne vil der være guidede 
forklarende ture dertil. Der udleveres sandwich + vand til deltagere og tilskuere på 
WT. 
Der vil ligeledes være mulighed for at tage brugsprøve på dagen. 
Tilmelding til festmiddag lørdag aften er 150 kr; drikkevarer medbringes. 
Søndag:  
Rallyprøve og certifikatudstilling foregår på campingpladsens område. 



Udstillings sekretær samt Rally dommer skal kontaktes (Mette)  
Der skrives indbydelse (Bente, DK og En) 

 
Ad 5) Årets øvrige aktiviteter 

Marts: Foredrag ved Rikke Birk, i Birthe Tygesens danselokale, Fruering, Århus (29/3) 
April: WT star up – træning (19/4) 
Maj: Rally træning/intro (16/5) 
August: Årets træf Fyn (22-23/8) 
Oktober: Uofficiel WT(3/10) 
 

Ad 6) Hvor vil vi hen 
Medlemstallet ser ud til at være stærkt faldende. Men listerne er ikke korrekte. Lise 
kontakter DRK.  
Jens kontakter folk, der vides ikke længere at have tilhørsforhold til Curly for at høre 
hvorfor. 
Der sættes initiativer i gang for at være mere synlige, facebook, Retrieveren, …(alle) 
 

Ad 7) Curly kalender 
Der er bestilt 20 stk. bordkalendere. (Bente) Stk prisen er 47 kr.  
De medbringes på årsmødet, hvor de udleveres til fremmødte med foto i kalenderen. 
Resten kan købes/ bestilles i Curly webshoppen efterfølgende. 
 

Ad 8) Evt 
Intet til dette punkt. 
 
 
 


