
Referat fra vandudvalgsmøde 6/9-2015, Ulslev: 

 

Deltagere:       Michael Jakobsen, Troels Agerbo, Dorthe Helsby, Peter Bo Hansen og Sanne Andersen 

Referant:         Sanne Andersen 

 

Vandudvalget består af de 5 fremmødte, Peter Bo Hansen meldte sig som medlem til Davindelejren. 
Hermed er alle 5 pladser i vandudvalget besat. 

Årets vand-regnskab indtil nu blev gennemgået. Det ser ud til at det lige løber rundt. Der forventes at være 
1000-1500 dkk mere i vandkassen ved årets slutning end primo 2015. Det vides endnu ikke om ordningen 
med kørselspenge til dommer og konkurrenceleder løber rundt, men det ser OK ud pt. Der har været 
mange konkurrencedeltagere igen i år. Skal prøvegebyret for SOR også sættes op? – besluttes til årsmødet. 

Uddannelse 2016 Der skal uddannes figuranter og konkurrenceledere i 2016. Der er 5-6 kandidater til 
konkurrenceleder. Forsøges afholdt samtidigt. På Sjælland, evt Roskilde, i maj/juni 2016. Dorthe Helsby 
undersøger mulige steder at afholde kursus. Evt kursus fredag aften+lørdag og så officiel VP søndag. Budget 
ca.3500  dkk. 

VP+Biathlon Gold Cup 2016 Hvor er der egnet vand tæt på Konghøj Camping? Peter Bo Hansen undersøger. 

Uofficielle deltagere Det er op til den enkelte arrangør om, man vil tillade andre racer end newfoundland, 
leonberger og landseer til VP. Blot skal uofficielle deltagere være medlem af NFK. De uofficielle deltagere 
bidrager med penge til vandkassen, ligesom alle andre deltagere, og modtager roset, men resultater kan 
ikke registreres. 

Årsmøde i november: Afholdes 08.11.2015. Sted, som tidligere aftalt, hos Anette Rehfeldt i Odense? Peter 
undersøger. 

Dagsorden til årsmødet: Laver Anette Rehfeldt den? Ellers gør Dorthe Helsby. (Sanne sender referat fra 
tidligere møder til Dorthe, så hun ved hvad det går ud på normalt.) 

Vandudvalget deltager i årsmødet i år, da det er udvalgets første år –  men fremover burde det være nok at 
én fra udvalget deltager. 

Tilskud til vandgrupper eller direkte gennem vandkassen? – Michael har desværre ikke svar fra bestyrelsen 
endnu.Heller ikke vedr. hvor længe man forventes at være i vandudvalget. 

Næste møde afholdes evt. lige inden årsmødet. Punkter på det næste møde er bl.a. Gold Cup-vandprøve og 
Biathlon 2016, udgifter/ejerskab af både, svar fra bestyrelsen, figurant/konkurrenceleder-kursus, 
flecetrøjer med logo. 

Referat godkendt:                  20.09.2015 af Dorthe, Michael og Sanne 



Indsendt til NFKs bestyrelse:  21.09.2015 


