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Årsmøde 
for Curly Coated Retriever, søndag den 19. januar 2020 
Århus Privatskole, Vestre Kongevej 10, 8250 Viby J 
 
Formand Mette Wolff Levinsen bød velkommen til årsmødet. 
 
Ad A) Valg af dirigent 

Formanden foreslog, på Raceledelsens vegne Janne Hjorth som dirigent. Janne Hjorth 
blev enstemmigt valgt. 
 
Janne Hjorth takkede for valget, og erklærede årsmødet for lovligt varslet, samt at 
dagsordenen var korrekt iflg. Vedtægterne. 
 
Janne Hjorth fremførte betingelserne for at få ordet på årsmødet. 
 
Der var 13 stemmeberettigede til stede. 
Alle fra Raceledelsens var mødt: Formand Mette Wolff Levinsen, kasserer Lise 
Mortensen, sekretær Bente Wischmann, tidl. 1ste suppleant Michael Wolff Levinsen 
og medlem Jens M. Jensen. 
 

Ad B) Valg af referent 
Formanden foreslog, på Raceledelsens vegne, Bente Wischmann, hvilket 
forsamlingen tilsluttede sig. 

 
Ad C) Valg af mindst 2 stemmetællere 

Ikke aktuelt 
 
Ad D) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse  
         samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde 

Årsberetningen er vedlagt som bilag. 
 
Ved hyldest af vinderne for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly 
beklagede Formanden, at præmie krusene ikke kunne overrækkes på dagen, men at 
de vil blive eftersendt snarest muligt. 
 
Mette Wolff Levinsen gennemgik årsberetningens hovedpunkter. 
 
Der var ikke kommentarer til beretningen, som efterfølgende blev enstemmigt 
godkendt. 

 
Der blev fra flere opfordret til at deltage i årets arrangementer. Både for læringen, 
men også i høj grad for hyggens skyld! 
Der var ligeledes en kommentar til det hyggelige initiativ med at få julekort fra 
Raceledelsen. Desværre måtte flere konstatere at Post Nord havde smølet med at 
bringe julekortene ud som lovet!  

 
Arrangementerne for det kommende år er annonceret og vil blive yderligere uddybet 
på racens Facebookside og kan ligeledes ses på hjemmesiden. 
 
- 29. marts er der planlagt foredrag om hundens velvære, fysiologi og massage v/ 
Rikke Birk, i Skanderborg,  
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- 19. april WT opstartstræning,  
- 16. maj Træningsdag i Rally lydighed v/Michelle Alkærsig, i Kværndrup,  
- 22-23 august Curly træf med officiel WT, officiel rally-lydigheds prøve og certifikat 
udstilling ved Bogense,  
- 3. oktober Uofficiel WT 
 

 
Ad E) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge 
         (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år 

Regnskab og budget blev uddelt til deltagerne på dagen. 
 
Lise præsenterede regnskabet. 
 
Der var spørgsmål fra Jannie om sammenhængen mellem Curlyshoppens varelager 
og regnskabet. Kassereren redegjorde for posterne. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og dermed decharge for raceledelsen.  
 
Budgettet viser at det nuværende underskud på 6.539,01 kr forventes vendt til et 
overskud på 8.800 kr. 
 
Budgettet blev vedtaget. 

 
Ad F) Valg af 

Revisor samt Revisorsuppleant 
Revisor og revisor suppleant skulle vælges. Jannie Jensen og Lis Jensen ville gerne 
stille op som henholdsvis revisor og revisor suppleant. De blev begge valgt. 
 
Medlemmer og Suppleanter til Raceledelsen 
Da Ingelise er gået ud af raceledelsen og 1ste suppleanten, Michael Wolff 
Levinsen er trådt i stedet mangler der suppleanter. Michael Rosenberg Gotthard 
og Jannie Jensen blev valgt som henholdsvis 1ste og 2en suppleant til raceledelsen. 
 

– Michael Rosenberg Gotthard blev valgt som 1. suppleant for en 1-årig periode. 
– Jannie Jensen blev valgt som 2. suppleant for en 1-årig periode. 

 
 

 
Ad G) Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
 
Ad H) Eventuelt 

– Merete Stub efterlyste at se aktive Curlyer, hvor måletmålet er at blive DKCH, 
dansk champion med prøvekrav. Kommentaren kan set i lyset af, at de 
kommende arrangementer i 2020 var koncentreret på Working Tests. 
 
Kommentaren førte til en god diskussion om begrundelsen for ikke at tage 
markprøve med i Curly træffet 2020. Raceledelsen havde vurderet, at det var 
bedre at prioritere WT i håb om, at der ville komme større deltagelse på Working 
Tests på dummyer. Det skulle også kunne danne grundlag for på sigt at gå videre 
med markprøver på koldt vildt. 
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– Niveauet for langt de fleste Curlyer i Danmark er pt for lavt til at mange kan 
deltage på markprøver. 

– Flere af de tilstedeværende kom med eksempler på vanskeligheder ved 
deltagelse på prøver i retriever regi, hvor de havde mødt manglede forståelse for 
og anerkendelse af, hvordan Curlyer arbejder sammenlignet med de andre 
retrievere.   

– Der blev opfordret til at gør meget ud af lydighedstræning 
 

– Udover denne diskussion blev det foreslået, at der foruden de planlagte 
aktiviteter også blev arrangeret en Nosework dag. Birte er nu uddannet instruktør 
i Nosework, så vi har ekspertise internt. Mette sagde at raceledelsen havde et 
stort antal arrangementer i år og opfordrede det arrangerende udvalg og i øvrigt 
medlemmer om at henvende sig hvis man gik med en idé. 
 
 

Janne takkede for et godt årsmøde, hvorefter ordet blev videregivet til Formanden. 
 
 
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


