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Årsmøde 

Curly Coated Retriever, lørdag den 19. januar 2019 

Korsør 

 

Formand Mette Wolff Levinsen byder velkommen til årsmødet og takker for fremmødet. 

a. Valg af dirigent 

Formanden foreslår, på Raceledelsens vegne, K.K. Jensen som dirigent.  

K.K. Jensen bliver enstemmigt valgt. 

 

K.K. Jensen takkede for valget. Der oplyses, at det er 10. år, at han er dirigent ved Curlys årsmøde. 

K.K. Jensen erklærede årsmødet for lovligt og rettidig varslet. 

 

K.K. Jensen fremfører betingelserne for at få ordet på generalforsamlingen. 

 

Der er 10 stemmeberettigede til stede. 

3 af Raceledelsens medlemmer er mødt: Formand Mette Wolff Levinsen, Jens M. Jensen og Anja Buhl-

Westermann. 

 

b. Valg af referent 

Ole Buhl-Westermann melder sig, vælges enstemmigt.  

 

c. Valg af mindst 2 stemmetællere 

Janne Hjort og Dorte Franzen melder sig, vælges enstemmigt. 

d. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde 

Årsberetningen er vedlagt som bilag. 

 

Ved årsmødet hyldes vinderne for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly. Der nævnes 

særlige indsatser i løbet af året, bla. Arne og Kidjoes deltagelse ved Nordisk Mesterskab i spor. 

 

K.K. Jensen gennemgår beretningens hovedpunkter. 

Der er følgende kommentarer til årsberetningen: 

Der er ros til raceledelsen for afholdelse af de forskellige arrangementer.  

Det påpeges, at Curly Cottage Loa mangler at få anført titlen International eksteriør Champion. 

Der stilles spørgsmål ved planen for indførslen af titlen DKCH(u). Formanden beretter om processen og om, 

hvor langt man er nået med godkendelse. Der er opstået en administrativ fejl fra DRK’s side. Man forventer, 

at titlen indføres i år som tillæg til de eksisterende regler. Det understreges, at man synes, det er ærgerligt, 

og at man er skuffet over at DRK ikke har reageret rettidig på det indsendte materiale. 

Der stilles spørgsmål om, hvad der stilles op, hvis hundene er fuldcertede.  



Side 2 af 3 
 

Årsberetningen bliver enstemmigt godkendt. 

 

Raceledelsens planer for det kommende år fremlægges med følgende kommentarer: 

Der er fejl i kalendere i det rundsendte julekort, ang. Curlys Duel-dag, som afholdes d. 24.8.19. 

Der stilles forslag om at private arrangementer kan fremgå af hjemmesiden. 

 

Raceledelsen tager dette til efterretning. 

e. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

budget for indeværende år. 

Regnskab og budget uddeles til deltagerne på dagen. 

 

Kassereren præsenterede regnskabet og hvilke kommentarer raceledelsen har til dette. 

Der redegøres for et underskud på 40.906,69 kr. i forhold til det budgetterede 5.950 kr. 

Der er en aktuel kassebeholdning på 49.350,48 kr. per 31.12.18 

 

Der stilles spørgsmål til Curly-bogens pris fra Janne Hjort, som er overrasket over størrelsen af prisen. Der 

redegøres for det aktuelle tilbud, som passer inden for den givneramme. Der redegøres desuden for et 

tidligere tilskud fra DRK til udarbejdelse af bogen, som figurer i tidligere regnskaber. 

 

Regnskabet godkendes enstemmigt. 

 

K.K. Jensen meddeler ansvarsfrihed til raceledelsen for det forelagte regnskab. 

 

Budgettet for 2019 fremlægges af Kassereren. Man forventer et overskud på 5100 kr.  

Budgettet er et arbejdsredskab for raceledelsen, som kan ændres ved behov. 

 

Budgettet bliver taget til efterretning. 

 

f. Valg af 

Revisor samt Revisorsuppleant 

Nuværende Revisor Ole Buhl-Westermann er ikke villig til genvalg. Revisorsuppleant Lis Jensen modtager 

genvalg. Vælges enstemmigt 

 

Anja Buhl-Westermann opstiller som revisor. Vælges enstemmigt 

 

 

Medlemmer og Suppleanter til Raceledelsen 

K.K. Jensen fremlægger at Anja Buhl-Westermann og Dorte Franzen er på valg, begge genopstillede ikke.  

Der er indstillet følgende kandidater: Lise Dam Mortensen og Bente Wischmann, som vælges for de næste 

3 år, ved fredsvalg.  
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Michael Wolff Levinsen vælges som 1. suppleant for en 1-årig periode. 

Ole Buhl-Westermann vælges som 2. suppleant for en 1-årig periode. 

 

g. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag  

h. Eventuelt 

Mette Wolff Levinsen: 

Overrækker blomster til de afgående medlemmer af raceledelsen og takker for deres indsats. 

 

Janne Hjort: 

Det foreslås at benytte Curly-bogen som gave til eksterne instruktører, i stedet for indkøb af gaver.  

Dette tages til efterretning af raceledelsen. 

 

Anja Buhl-Westermann: 

Der redegøres for ansøgning om dansk-championat fra udlandet. 

Dette fører til generel diskussion om ansøgning af danske championat-titler til udenlandske hunde. 

 

 

K.K. Jensen takkede for et godt årsmøde og ønsker held og lykke det næste år, hvorefter ordet blev 

videregivet til Formanden, som takker for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 
K.K. Jensen 

______________________________ 
Ole Buhl-Westermann 

 

 


