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Referat af Bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 13. august 2017 

Tid: Kl. 10.00 

Sted: Roersvej 37, 5000 Odense C 

 

Til stede: Wivi Mørch, Annick Nielsen, Birthe Hansen, Jens-Erik Nielsen og Dorthe Rolver 

Fraværende med afbud: Karin Hartmeyer og Peter Jepsen 

 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. ok 

Siden sidst. 

a. Invitation til Jørgen Hindses 75 års fødselsdag den 15. september i DKK lokaler. 

Det aftales at Birthe tager afsted og medbringer jubilæumsbog 

b.  Lægge begivenheder på Hunden.dk. 

Det er nu muligt at lægge begivenheder på Hunden.dk. De vil gerne have billeder og 

artikler fra medlemmerne i specialklubberne. Man kan skrive til info@hunden.dk hvis 

man har noget materiale andre hundeinteresserede kan få glæde af. 

2. Gold Cup 2017 – Evaluering 

a. Drejebog – tovholder  

Drejebogen blev drøftet og det blev understreget at det er vigtigt at der kun er én 

tovholder på den. Tovholderen sørger for at de relevante oplysninger bliver lagt ind via 

de øvrige. 

b. Intercomsystem til ringsekretær. 

På GC i år havde ringsekretær Joan Schantz et Intercomsystem, hvor det er muligt for 

ringsekretæren via øretelefoner at høre dommerens bedømmelse den fremviste hund, 

mens hun sidder i dommerteltet. Bestyrelsen blev enige om, at det var en god idé at 

anskaffe et sådant system.  

c. Økonomi GC – ansvar – se pkt. d. 

d. GC møde – alle udvalg 

Der var enighed om, at GC er så stor en udstilling, at alle relevante udvalg skal være 

repræsenterede i planlægningen. Hertil kommer, at Vandafdelingen har givet udtryk for 

at være en mere integreret del af den overordnede planlægning, hvilket bestyrelsen var 

enig i. Der var ligeledes enighed om, at planlægningen af GC skulle startes allerede i 

slutningen af året – især i år da vi på udstillingen måtte konstatere, at en stor del af 

arealet alligevel ikke var tilgængeligt for os, på grund af parkens andre aktiviteter. 

Det kan give en stor udfordring i 2018 

e. Gold Cup regnskab 2017 – status 
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Der forelå ikke endelig opgørelse af Gold Cup 17 økonomien og punktet sættes på 

næste dagsorden. 

3. Udstillingsudvalget 

a. Sammensætning 

Der er behov for en lokal repræsentant på Sjælland i forbindelse med planlægning og 

udførelse af udstillinger der. Det er en vanskeligt opgave for personer, der bor langt 

væk. Det har indtil nu være Karin, der har løst enkelte opgaver i den forbindelse, og hun 

bør spørges, om hun vil være en del af udstillingsudvalget. Herudover har vi erfaret, at 

det er vanskeligt at få frivillige hænder til udstillingerne. Der er brug for både frivillige, 

der er gode til administration og udstillingsafvikling, men også folk med kraft til at løfte 

tungt udstillingsgrej. Vi håber flere melder sig – især når der er mange udstillinger i 

løbet af året som f.eks. i år og 2018. 

b. opgavefordeling og samarbejde – se pkt. 3.a 

c. Udstillingsadministrator 

Da Claes Mørch fratræder posten som udstillingsadministrator til årsskiftet, bør der 

vælges en ny.  Der var ingen tilstedeværende, der meldte sig, men alle ”går i 

tænkeboks” vedrørende både bestyrelsesmedlemmer og evt. almindelige medlemmer. 

Drøftes og besluttes på næste BE-møde, da en ny skal læres op i forbindelse med 

Juleudstillingen. 

4. Ny webmaster 

a. Dorthe Rolver tilkendegiver, at hun gerne vil tage hjemmesiden – hun kontakter sin 

søn om mulighed for ny opsætning. 

b. Herudover nævnes det at NFK hjemmesiden og hjemmesiden for Vand burde være 

ens så medlemmerne ikke tror, det er to forskellige klubber. 

5. Nyt fra - Samtlige udvalg 

a. Udstillingsudvalg 

a. Mosede fort udstillingen – Der er styr på Mosede udstillingen 

b. Terslev – intet nyt 

c. Juleudstillingen 

Annick har skrevet til Karin om Juleudstillingen og det aftales, at hun også tager 

kontakt til Jubilæumsudvalget for at høre, hvor langt de er med planlægningen. 

Derudover aftaltes det, at tidligere formænd for NFK og deres ægtefælle skal 

inviteres til julefrokosten inkl. 2 genstande. Der var enighed om, at de ikke skulle 

tilbydes yderligere. 

b. Jubilæumsudvalg. se pkt 5.a 

6. Newfpostens redaktion 

a. Den næste Newfpost – samarbejde med Ann Burmester.  
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Der var enighed om, at det er bestyrelsen, der bestemmer hvordan Newfposten skal se 

ud. Derfor har vi bestemt, at forsiden til dette års GC udgave skulle være GC vinderen af 

juniorhandlerne og ikke som tidligere år GC vinderen. 

Annick og Birthe aftalte at mødes med Ann Burmester for at lave aftaler om postens 

indhold og det udarbejdede årshjul. 

7. Klubbens Hjemmeside se pkt. 4. 

8. Regionerne 

St. Hestedag bliver ikke til noget da der samtidig er vandlejer og ingen der har mulighed for at 

deltage. 

Hunde festival i Hune – Her deltager Ann Burmester og Annick med en stand. 

9. Vand 

10. Økonomi. 

a. Klubbens økonomi 2017 – kontoudtog pt. underudarbejdelse efter GC 

b. Regioner – intet nyt 

c. Vand – intet nyt 

d. Kassererposten/bogføring/regnskab Lotte/Peter - status 

e. Antal medlemmer pr. d.d. – der er 239 medlemmer pr 1.8.2017 

11. Lukket dagsorden - intet 

Næste mødedato: 

Dato: 21. oktober 2017 

Tid:   Kl. 10.00 

Sted: Roersvej 37, 5000 Odense C 


