
Referat af bestyrelsesmøde i Nyborg den 6. maj 2017 

Til stede: Karin Hartmeyer (KH), Peter Jepsen (PJ), Annick Nielsen (AN), Dorthe Rolver (DR) og Birthe Møller 

Hansen (BMH) – fra kl. 11.30 Arno Mark (AM) 

Afbud på grund af sygdom: Wivi Mørch (WM) og Kirsten Adler 

Mødet startede med at byde Dorthe Rolver velkommen i bestyrelsen – Dorthe er indtrådt i stedet for Jan 

Marker, som kort før generalforsamlingen er udtrådt af bestyrelsen 

1. Underskrift af referat fra mødet den 21. januar 2017 

2. Siden sidst 

a. Dialog om referat fra sidste møde den 6. april 2017 herunder 

a. Ny underskrift af Eukanubakontrakt – Kontrakten blev underskrevet af WM på sidste 

møde og fremsendt til KH for yderligere underskrift 

b. Krogsbølleudstillingen – der er lokale hjælpere til at opbygge udstillingen og rydde op.  

c. Gold Cup 2017 herunder jubilæumsudvalget – Det blev aftalt, at DR broderer tæpper 

med logo på som præmier til 1. udstilling, termokrus på 2. udstilling, DR’ svigersøn 

laver klistermærker med jubilæumslogoet til salg i information – det fastholdes, at der 

skal være pænt store rosetter til GC-vinderne – ingen Guldhunde 

d. Årshjul Newfposten – udsat til næste møde 

Under dette punkt blev der spurgt til, hvem der havde besluttet, hvem der skulle deltage i 

møde med DKK omkring farvespørgsmålet, der var rejst af et par medlemmer i forbindelse 

med annoncering af et hvalpekuld.  BMH havde fået en henvendelse fra WM og havde 

deltaget  i mødet sammen med Birgitte Gothen og Einar Paulsen 

3. Newpostens redaktion  

a. Udskud til næst møde, hvor det anbefales at redaktøren, Ann Burmester, deltager 

4. Økonomi 

a. Regnskab 2016 – analyse og fremlæggelse – regnskabet gennemgået, er tidligere godkendt  

b. Klubbens økonomi 2017 – kontoudtog pt 

c. Regioner 

d. Vand 

e. Status vedrørende bankskifte 

f. Kassererposten/bogføring/regnskab Lotte/Peter – status 

g. Antal medlemmer pr. d.d. – der er p.t. 225 medlemmer 

5. Generalforsamling 2017 – update under dette punkt deltog AM, som er inviteret som dirigent til 

generalforsamlingen. Dagsordenen blev gennemgået og enkelte fejl, herunder at dagsordenen 

fejlagtig var direkte gentaget fra 2016 

a. Tid og sted 6. maj 2017 kl. 13.00 – Nyborg Idrætscenter 

b. Forplejning – der serveres sandwich og vand + kaffe – tilmelding og betaling? 

c. C. Dagsorden 

d. Budget og kommende arbejdsplan   



Budget blev gennemgået og drøftet, der var enighed om, at punktet Gold Cup formentlig  

ikke kunne holde –  

Emner for arbejdsplan drøftet – Regionernes arbejde skal øges, så der arbejdes for alle 

medlemmer, ikke kun for udstillere. Hjemmesiden skal optimeres – der skal annonceres 

mere i lokale aviser i forbindelse omtale af aktiviteter - afholde jubi-fest med musik og dans – 

afholde julefrokost i forbindelse med juleudstillingen  

6. Næste mødedato – tid og sted – udsat, da WM ikke var til stede. 

 

 

 

 

Lukket dagsorden. 

  

 


