
Referat af Bestvrelsesmøde
hiJan Marker

Ledreborg A116 10

Onsdag den 7. oktober 2015

Til stede:

Charlotte Christoffersen
Fleur Nauta
Annick Nielsen (Deltog via telefon)
Jan Marker
Jesper Petersen

Michael Jakobsen

Afbud:

Mogens Frølund

1. Underskrive konstituering:

o Konstituering godkendt og underskrevet.

2. Indskærpelse af tavshedspligt:

o Charlotte indskærper at det er vigtigt at alle i bestyrelsen overholder deres
tavshedspligt.
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3. Økonomi:

o Der mangler stadigvæk nogle bilag vedr. GC. Før regnskabet endeligt kan afsluttes.

o Kassebeholdningen er lav i øjeblikket, men forventes at komme op igen når der
kommer penge ind for udstillingen på Mosede Fort.

4. Udstillinger:

Juleudstilling:

o Der er styr på sted og dommer.

o Ulla har sagt ja til at være ringsekretær.

o Michael sørger for at finde sponsorer til æbleskiver og juletræ.

o Der vil igen i år være lotteri, hvor overskuddet går til tapas på VS.

o Charlotte efterspørger gaver til julelotteriet, hvis der er nogen der skulle have lyst til
at sponsorere noget, er de meget velkommen.

o Charlotte har styr på sponsorgaver/Julegaver

o Fleur sørget for skriv til hjemmesiden og FB vedr. bedst udklædte hund/handler.



Vinter Speciale:

o Charlotte vil tage kontakt til de gamle sponsorer pr. mail.

o Annick vil prøve at finde nye sponsorere på Heming udstillingen.

o Jan sørger for skriv vedr. årets Newf-ven, så det kan komme på
hjemmesiden og FB.

o Jan sørger for at bestille medaljer.

o Datoen for vS. Er ikke blevet rettet i bladet. (Dato for vS 30 og 31
januar 2016)

5. Generalforsamling 2016:

o Charlotte og Fleur er tovholdere.

o Der er styr på dato og stedet. (Antvorskov kaserne den 17 . apÅl2016 kl.1 1,00)

o Mogens og Jan er på valg.

6. Lovstof til DKK:

o Fleur og Arno har lavet en opsamling på lovstoffet så det er up to date. Og indsendt
det til DKK.

7. Præmieringsbånd:

o Der er ved at mangle præmieringsbånd. Fleur har undersøgt pris på nye der hvor vi
indkøber rosetter nu. Den årlige udgift vil være ca.2500._

8. Bladet:

o Der vil forsat udkomme 4 blade pr. år Ultimo marts - juni - september og medio
december.

o Vedr' nyt stof til bladet, så er det vigtigt at deadline overholdes. Det er ca. 4 user før
bladet udgives.

o Jan efterlyser stof til bladet og vil derfor gerne opfordre medlemmeme til at komme
med nogle Newf. Historier fra deres hverdag.

9. Præmie, hvem melder flest ind?? Medlemsbetinget eller??

o Fleur kom med et forslag om at give en præmie til det medlem der melder flest nye
ind i klubben hvert år. Fleur og Annick arbejder videre på det.

10. Hjemmesiden:

o Sanne er tilbage som webmaster på hjemmesiden, og er begyndt at arbejde på en ny
side som hun vil fremvise for besty'relsen på næste møde.



11. Hundeweb:

o Claes varetager denne opgave indtil videre

12. Medlemsmøde:

o Der vil blive afholdt medlemsmøde ph Antvorskov kaserne den 1 1. oktober 2015.

Charlotte og Fleur deltager fra bestyrelsen.

13. Jubilæumsår 2017 - tema:

o Bestyrelsen er opmærksom på at klubben har 50 års jubilæum den 1. september 2017

og er beglmdt at gøre sig nogle tanker om dette.

14. Evt.:

o Dato fornæste møde 21. november2075.

Referat godkendt den

Ch arlotte Christoffersen
Formand

Jan Marker
Kasserer / Medlemskartotek

Mogens Frølund
Trailer/Praktisk ansvarlig

Michael Jakobsen
Sekretær

Fleur Nauta
Næstformand

Jesper Petersen
Regions- og vandansvarlig

Annick Nielsen
Bestvrelsesmedlem


