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Bestyrelsesmøde søndag d. 11. september 2022 kl. 11:00 – 18.15 hos 
Louise & Peter Vestergaard, Sembvej 6, 7790 Thyholm. 
Deltager: Peter Vestergaard (PV), Louise Vestergaard (LV), Jan Søderberg (JS), Fleur Nauta (FN), Helle Højdam (HH), 

Garth Nauta (GN), Helle Dinesen (HD) – (Majbritt Andersen, har været lidt med på online.) 
Afbud fra: Jeanette Holm (JH), Majbritt Andersen (MA) 

Punkter: Referat: 
Orientering 

1. Siden sidst, PV 
Bornholm – har eget punkt. 
Sandved gik fint og det gik godt med at have 
udstillinger med andre klubber, så ikke udelukket, at 
det gøres i fremtiden. Sandved et godt sted, så kan 
benyttes igen, bør så være, når hallen er åben. 

Økonomi 
1. Opfølgning, JH 

Udskydes til næste BE-møde, grundet JH´s fravær. 

Gold Cup 2022 
1. Bestyrelsens interne evaluering 
2. Økonomi 

Bedste GC der har været afholdt længe, der har været 
meget arbejde med det – med det hele værd.  
Hjælpere skal tilbydes at være på pladsen i samme 
periode som BE. 
Der skal ses på problematikken med brug af blowere. 
Der har været forståelse overfor, at området skulle 
holdes pænt. 
Hallen vil være åben i almindelig åbningstid + lidt 
udover, næste år. 
Bedre musikanlæg der kommer op og hænge. 
Økonomi for GC – drøftes på onlinemøde, grundet JH 
fravær. 
Forbedringer - diskuteret på lukket dagsorden. 

Dommer indstilling 
1. Indkomne ansøgninger 

1 ansøgning er kommet – behandlet på lukket 
dagsorden. 

1. Udstillingskalender 2024, tanker, 
planer mm. 

VS og GC stiller PV forventning om, at BE er til stede.  
Vi afventer lige et udstillingsudkast fra DKK 2024, 
inden vi fastlægger os helt på NFK udstillingskalender 
2024. Vi kigger meget på udstillingstallet – hvad kan vi 
gøre, for at få tallet op? 
Forslag kunne være: 
Kunne f.eks. være, opdrætter indmelder hvalpekøber i 
klubben, så får hvalpekøber en gratis baby/hvalp 
udstilling. Badge på, jeg er ny hvalpekøber. 
Kunne være, at opdrætter sørger for indmeldelse – så 
får hvalpekøber 1 udstilling gratis – 2 udstilling ½ pris. 
Kunne være, opdrætter indmelder samtlige 
hvalpekøbere og de får så første år gratis. 
Kunne være, opdrætter tilbyder nye hvalpekøbere ½ 
pris på første års kontingent + 1 udstilling gratis. 
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1. DKK avlsanbefalinger drøftelse Vi vil have opdrætterne med på dette møde sammen 
med en fra DKK – aftalte vi også sidst, så nu fastsættes 
der en dato den 26. november eller den en 27. 
november 2022. Ikke opdrættere er også velkommen 
til at komme med gode idéer. 

Udstillings budgetter 
1. priser på lokation, hvordan holder 

vi prisen nede evt. samarbejde med 
andre klubber. 

2. Erindringsgaver forslag, FN 
3. Rosetter, FN 
4. Gaver til Dommer og Ringsekretær, 

FN 

1) Vi arbejder på at få gratis områder til 
udstillinger, kommunale haller og tænker også 
på samarbejde med andre hundeklubber. 

2) Gavekort og prutteposer 
3) Vi kigger på det af hensyn til økonomi – og hvis 

der sker ændringer, melder vi det ud i løbet af 
december 2022.  

4) Vi gør som hidtil. 

Juleudstilling d. 26.11.22 
1. Orientering, PV, FN 
2. Budget 
3. Forplejning af dommer mm 
4. Udstillings trailer? 

1) DSI Vest-hallen, Kohavevej 10A, Hyllinge, 
4700Næstved. 

2) OK 
3) FN sørger for 
4) Tages under trailer punkt 

ONLINE BE-møde i forbindelse med Juleudstillingen – 
tirsdag den 8. november 2022.  

Hund i Fokus 2022/2023 
1. Orientering om NFK’s aflysning 

2022 
2. Uddelegering til 2023 

NFK måtte desværre aflyse deres deltagelse i år, 
grundet der var udstilling og vand havde også 
arrangement. 
NFK vil prøve at tale med vand og høre om vi kan få et 
program sat sammen, så vi kan deltage i 2023. 
MA er tovholder. 

Vinterspecialen 
1. Engelske dommere?,  
2. Ringsekretær 

Der vil komme en ny dommer på søndagens udstilling, 
da der er forfald fra dommeren., der skulle have 
dømt. 
MA arbejder på at få ringsekretær. 

Bornholm 2022 
1. Orientering, Deltagerne  

 

PV - ville gerne have, at vi hver især fortalte om vores 
opfattelse af udstillingen. Drøftet i lukket dagsorden. 

Newf-Posten 
1. Hvad er status? 

Vi vil i 2023 på forsøgsordning lave 2 gange digitalt 
Newf-Post. Så husk nu at komme med input, hvis I 
ønsker den skal blive. 

Trailers 
1. Sjællandstrailer, MA 
2. Registreringsattester, PV 

1) Sjællandstrailer: Dæk, bremser, hjul, mv er 
rustet og skal skiftes. Der er fugt overalt indeni 
traileren. Bund er muggen og top er utæt. Den 
er ikke registreret – så skal synes, hvis den skal 
ud at køre igen.  

BESLUTNING: Trailer er for dyr at reparere, så den 
siger vi farvel og tak til. Der arbejdes på ny løsning, 
som vil tages med på GF. 
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2) Vi har nu 2 trailere stående hos PV. Den ene 
betaler klubben til – den anden har PV betalt 
afgift på siden han var formand i sidste 
formandsperiode. Tak til Peter!! 

Hitliste 
1. Drøftelse af hitlistereglerne og 

tolkning 

Drøftet i lukket dagsorden.  

Hjemmeside 
1. hvad skal opdateres? 

Kennelvejviseren: vi har fjernet de kenneler, der ikke 
har haft hvalpekuld indenfor de sidste 5 år eller mere. 
De kan aktivt tilmelde sig, hvis de ikke er enig i at 
være fjernet. 

Gold Cup 2023 
1. Lokation Struer 
2. Evt.  

Gold Cup 2023 afholdes i Struer Energi Park som 2022. 
BE har lavet aftale om – at det afholdes i de samme 
områder og er i uge 29. 

Generalforsamling 2023  
1. fastsættelse af tid og sted 
2. Planlæggelse af indkaldelse mm.  

Dato for GF, 15. april 2023. I 2023 skal GF være Vest 
for Storebælt.  
Vi arbejder på stedet og udmelder hurtigst muligt. 
Mulle og Helle er på valg. 

Evt.  
1. UNGDOMSMEDLEMSKAB SOM DKK 

– DKK: pris kr. 50,00 årligt, for 
alderen 6-18 år. 

2. AVL OG OPDRÆT i hundeweb 
3. ÅRSHJUL 
4. VAND  

1) Forslag skal udarbejdes til GF 
2) Fremover skal man tilmelde sig AVL/OPDRÆT i 
HUNDEWEB i forbindelse med tilmelding til udstilling, 
det er lettere at trække sig fra AVL/OPDRÆT end 
indberette AVL/OPDRÆT på dagen. Så det er IKKE 
længere muligt at tilmelde sig AVL/OPDRÆT på dagen. 
3) Der skal arbejdes på, at det er elektronisk så alle 
BE-medlemmer har adgang til det, men ikke 
retteadgang. 
4) Vil indkalde Regioner og BE til fællesmøde i oktober – 
dato kommer. 

 


