
 
 

Generalforsamling Newfoundlandklubben Danmark 2020 

 

Newfoundlandklubbens generalforsamling, søndag d. 3. maj 2020 kl. 13:00  

Slagelse Biblioteks mødelokaler, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse 

 

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, som er i ubrudt 

medlemskab. Nye eller genindmeldte medlemmer, som på afstemningstidspunktet har været 

betalende medlem i mindst 3 måneder. Husstandsmedlemmer har kun stemmeret og er valgbare, 

såfremt det medlemskab, som husstandsmedlemskabet er tilknyttet, har stemmeret. 

 Medlemmer, som indvælges i klubbens bestyrelse, skal være medlem af DKK 
  

 

Dagsorden 

 

1.    Valg af dirigent 

2.    Valg af referent 

3.    Valg af 2 stemmetællere 

4.    Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

5.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 

       meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 

6.    Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent jævnfør §6 stk. 2 

7.    Behandling af indkomne forslag: - Alle forslag er fra Fleur Nauta 

 Ingen afregning til bestyrelse eller andre i forbindelse med bestyrelsesmøder, før referat er forelagt 

for klubbens medlemmer på hjemmesiden. 

 Følgende års Gold Cup skal være planlagt og annonceret minimum et år før afholdelse. Dette for at 

sikre så stor en deltagelse som muligt. 

 Bestyrelsen skal fremlægge et 1/2 årligt status regnskab, så klubbens medlemmer har mulighed for 

at følge med i klubbens økonomi. 

8.    Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter – Peter Jepsen er genvalgt og Pernille Bruce valgt,    

       begge for en 3 årig periode, da der ikke er kommet yderligere kandidater. 

9.    Suppleringsvalg til at sikre en fuldtallig bestyrelse jævnfør §8, idet der under punkt 8 ikke har været      

       opstillet tilstrækkeligt mange kandidater til bestyrelse og suppleanter. 

10.  Valg af 2 billagskontrollanter blandt klubbens medlemmer 

11.  Evt.   
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Bestyrelses beretning 

 

2019 blev året hvor medlemstallet og hvalperegistreringstallet steg, bestyrelsesmedlemstallet faldt mens 

antallet af specialklub udstillinger og tilmeldinger bortset fra Gold Cup var uændret i forhold til 2018. 

 

Sidste år skrev vi at vores medlemsgruppe hovedsagelig bestod af den ”hårde kerne”, dvs. aktive vandfolk, 

aktive udstillere og dem som bare altid har været medlem af klubben, og at vi i en periode måtte acceptere 

dette, men nu kan vi med glæde konstatere en fremgang på 17% i 2019. 

Hvalperegistreringstallet faldt drastisk i 2018, men glædeligt steg det igen i 2019.  

Antallet af importer har ligget næsten konstant de sidste par år.  

De sidste år har flere af vores gamle seriøse, dygtige og meget vidende opdrættere droslet ned eller helt 

stoppet deres opdræt. Det er nu vigtigt, at vi tager imod nye Newfoundlandopdrættere med åbne arme.  

Hvis ikke vi kan tilbyde DKK registrerede Newfoundland hvalpe fra seriøse opdrættere med viden og rammer 

til at skabe gode Newfoundlandhvalpe, så vælger de familier som ønsker vores race, i stedet en anden race 

eller en ”uægte” Newfoundlænder. Det er et reelt problem for vores race.  

 

Et af årets højdepunkter var lanceringen af racestandart kompendiet på Gold Cup 2019.  

Et kompendium, som har skabt fokus på vores vidunderlige race, og som er blevet meget velmodtaget ikke 

mindst i dommerkredse.  

I august 2019 afholdte DHF (Dansk Hundedommer Forening) et seminar med udgangspunkt i kompendiet. 

Søren Wesseltoft og Einar Paulsen gennemgik kompendiet ved en PowerPoint, hvorefter alle deltagere kunne 

få hænderne i ca. 10 Newfoundlændere repræsenteret i alle 3 godkendte farvevarianter. Seminaret åbnede 

øjnene hos mange dommere for, hvor dejlig Newfoundlænderen er. Efterfølgende har bestyrelsen modtaget 

mange ansøgninger om indstilling til uddannelsen som dommer på Newfoundlands, fra personer, som i 

forvejen er uddannede eksteriørdommer på andre racer.  

 

2019 rummede også nogle triste begivenheder. I starten af året mistede vi 3 store personligheder, som på 

hver sin måde har arbejdet for og haft stor betydning for racen og Newfoundlandklubben. 

I januar mistede vi først Leif Poulsen og kort tid efter Palle Møller Hansen. Begge havde været med fra 

klubbens start, siddet i bestyrelsen og beklædt formandsposten. I april mistede vi Mogens Mazanti. En mand 

med passion for både udstilling og lydighed og som ligeledes sad i bestyrelsen i en årrække. Alle tre 

opdrættede Newfoundlands gennem mange år og havde også derigennem betydning for racens udvikling.  

Vi skylder alle 3 en kæmpe tak for deres store arbejde for Newfoundlandklubben, de har sat deres tydelige 

aftryk og vil ikke blive glemt. 

 

Næsten traditionen tro har der også i 2019 været udskiftning i bestyrelsen.  

En lidt kedelig tradition som vi gerne vil have brudt. Vi har brug for ro og kontinuitet, det tager tid at sætte 

sig ind i og forstå opgaverne.  

Ved årets start var vi 6 bestyrelsesmedlemmer. Til generalforsamlingen havde Jens Erik valgt ikke at 

genopstille, mens Birthe Hansen blev genvalgt. Desværre var der ingen nye kandidater, og bestyrelsen 

fortsatte med kun 5 medlemmer. Godt 2 måneder efter generalforsamlingen måtte Birthe Hansen, desværre 

af personlige årsager, forlade sin post i bestyrelsen og vi var kun 4 tilbage. I oktober måtte Susanne Jensen 

desværre også af personlige årsager forlade bestyrelsen og vi var kun 3. Heldigvis stillede Pernille Bruce sig 

kort tid efter til rådighed, og bestyrelsen valgte at benytte muligheden i vedtægternes § 8 stk 5, som giver 

bestyrelsen mulighed for at indsupplere et bestyrelsesmedlem frem til førstkommende generalforsamling. 

I skrivende stund består bestyrelsen - som har 7 pladser - kun af 4 medlemmer.  

Når det er sagt, så har den siddende bestyrelse et godt og meget konstruktivt samarbejde. Vi er meget 

forskellige på en god måde og stemningen er i top.  
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En meget synlig udfordring skabt af den store udskiftning har været manglen på referater fra møderne. 

Materiale og informationer er gået tabt og vi arbejder på at løse problemet 

 

I marts 2019 afholdte vi et medlemsmøde. Mødet blev holdt i Ringe på Fyn og det primære formål med 

mødet var at drøfte klubbens fremtid, med henblik på at styrke og udvikle klubben. 

Det var et flot fremmøde af nye som gamle medlemmer og debatten kom vidt omkring. Særligt udstillinger, 

de sociale medier og NewfPosten blev vendt og bestyrelsen fik mange gode tanker og input med hjem til det 

videre arbejde. Bestyrelsen følte at mødet var en succes. Et nyt møde var planlagt til 19. april men er 

naturligvis aflyst pga den forfærdelige pandemi vi står midt i. 

 

Vi har nu i godt et år benyttet DKK medlemssystem til opkrævning af medlemskab. Det har både givet styrker 

og udfordringer.  

I praksis betaler Newfoundlandklubben DKK for at opkræve klub kontingentet. For dem som var medlemmer 

ved overgangen, opkræves kontingentet fortsat pr 1. januar, men for alle nye er det løbende 

kontingentopkrævning, dvs melder man sig ind i fx juni så opkræves det næste kontingent juni året efter. 

De første udfordringer blev hurtigt synlige, idet de som allerede var medlemmer af DKK og betalte det 

medlemskab via PBS, fik nu automatisk vores klub kontingent opkrævet via PBS og det skabte forvirring. 

Næste udfordring kom ved at nogle medlemmer betalte kontingentet direkte til klubbens konto. Det stillede 

krav til at kassereren skulle være opmærksom på at disse indbetalinger dækkede et kontingent og nå at 

registrere disse i DKK inden girokortene automatisk røg ud. Naturligvis lykkedes det ikke ved alle, da girokort 

kørslerne i DKK ofte allerede var sket 

Sidst så viste der sig en opsætningsfejl, så de der var meldt ind løbende over året og havde betalt et fuldt 

årskontingent, alligevel blev opkrævet ved årsskiftet. 

Alle disse udfordringer er blevet håndteret og trods børnesygdommene rummer systemet en lang række 

fordele og vi fortsætter med den løsning.  

Det vil dog være en stor hjælp hvis alle vil vælge at betale deres kontingent via de nye girokort.  

 

Vi har længe drøftet bankskifte og i 2019 blev det en realitet. Danske Bank har en foreningsløsning som giver 

fordele, som de øvrige banker svært kan hamle op med og derfor er vi nu tilbage i DB. 

Som læring fra tidligere års erfaring med bankskifte har vi holdt klubben konto åben i Sparekassen Thy lidt 

endnu og lukker den i løbet af 2020. 

Klubben ejer 3 trailerne som alle er helt eller delvist fyldt med materiel. Det har været et tilbagevendende 

problem, at finde et sted hvor de kunne stå trygt og godt. De seneste år har vi haft betalt for at de stod bag 

hegn og lås på en græsmark i Nyborg. Nu er vi så heldige, at Søren har arrangeret at trailerne kan stå bag 

hegn og lås, under tag, på fast underlag og ganske gratis. Ikke kun er det meget sundere for trailerne men 

klubben sparer også penge – TAK Søren! 

 

I 2019 har Newfoundlandklubben afholdt 11 udstillinger med dommere fra 7 forskellige lande og et 

gennemsnitligt tilmeldingstal på godt 45, når man ser bort fra Gold Cup. Det er næsten præcis som i 2018.  

Udstillerne oplever at tilmeldingsgebyrerne stiger, men vi må også erkende at alle udgifterne stiger. 

Vi har forsøgt at tænke kreativt ved valget af erindringspræmier, men det er en udfordring at finde noget 

godt til en fornuftig pris. 

I 2019 fik vi øjnene op for, at der var muligheder i klubbens enorme lager af overskuds rosetter. Rosetterne er 

blevet renoveret hos en dansk roset producent og derved har klubben sparet mange tusinde kroner. 

Desværre har mange kommuner opdaget, at der er penge i udlejning af haller. Mange af de haller vi tidligere 

har brugt, er steget betydeligt i pris og kommer op i et niveau, som vores små klubudstillinger ikke kan bære. 

Nogle steder har vi kunnet forhandle, men andre har vi måttet sige farvel til. Derfor arbejder vi på at finde 
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nye steder, men vi arbejder også på at skabe et samarbejde med andre specialklubber. Måske kan fremtiden 

blive, at vi er 2 racer på en specialklub udstilling og derved deler halleje og ringpersonale. En anden 

mulighed er at afholde 2 klubudstillinger på samme dag.  

Det er nemmere på de lokaliteter, hvor der i forvejen deltager andre specialklubber samme dag. På Bornholm 

delte vi dommer med en anden specialklub og i Års havde vi et samarbejde med 2 andre specialklubber om 

dommer og ringpersonale.  

 

I 2019 valgte vi at holde Gold Cup på Messe Center Hernings udendørsarealer.  

Vi har været der en gang tidligere. Der er god plads, forberedt til strøm for alle campister, og ingen naboer, 

men det er dyrt og mangler mange faciliteter. Det er en græsmark uden andre tilbud og nogle deltagere 

savner mulighed for at købe mad og andre aktiviteter fx for børnene.  

 

Gold Cup afholdtes i mange år fast i Knabstrup Vestsjælland. Efter nogle uenigheder med Knabstrup Hallen 

flyttedes Gold Cup. Næst flest år har Gold Cup ligget i Nyborg. Andre lokaliteter har sporadisk været 

afprøvet, fx Thisted, Jels, Herning, Lejre, Korsør. 

Gold Cup er en stor begivenhed, som stiller krav til rammerne og det har de sidste år været et årligt 

hovedbrud for bestyrelsen at finde en egnet lokalitet. 

Mange sportspladser har udskiftet baneunderlagene og vi må ikke længere køre med bil, campingvogne, og 

mobilehomes på arealerne. Nogle steder stiller krav om bankgaranti i tilfælde af at deres baner bliver 

ødelagt.   

 

Vi sætter pris på forslag og nye steder at afholde Gold Cup og udstillinger, men det tager tid at undersøge 

om et sted er velegnet. Vi vil arbejde på at opstille nogle kriterier, som man lige kan screene før man sender 

et forslag afsted. 

 

I 2019 havde vi vejrmæssigt en noget mere normal sommer end i 2018. Nok var det i perioder varmt, men vi 

oplevede slet ikke de samme varme ekstremer. Udstillerne havde lært af 2018 og var godt forberedt på 

varmen i 2019. Både på Gold Cup og på Bornholm var det en fornøjelse at se hvor godt hundene havde det. 

Soldug over teltene, køletæpper, ventilatorer som kørte på batteri og rigeligt vand. Udstillingsfolket stod i 

solen og svedte, mens Newferne snorkede veltilpasse i teltene. Det er en glæde og fornøjelse at se på 

udstillingerne hvor højt elsket og godt passet vores Newfoundlands er i Danmark. 

 

Bestyrelsen har desværre ikke haft ressourcer i 2019 til at udvikle regionsområdet.  

Klubben har områder med meget aktive og velfungerende regioner og områder helt uden 

regionsrepræsentanter. Aktiviteterne i regionsområderne afhænger i høj grad af om der er ildsjæle netop 

der. Klubbens medlemstal på kun ca 250 medlemmer fordelt over hele landet gør, at det kan være meget 

svært for regionerne at få tilslutning til deres aktiviteter men ikke desto mindre er de en vigtig del af klubben 

og deres engagement prisværdig. Bestyrelsen glæder sig fortsat meget over de aktive regioner og alle de 

kræfter og timer som regionsrepræsentanterne lægger i arbejdet.  

 

Vandudvalget og vandgrupperne laver et kæmpe stykke arbejde. Der afholdes træning og prøver i alle 

landsdele og uddannes løbende nye officials. Se vandudvalgets beretning i forlængelse af denne beretning. 

 

Newf-Posten. Mia Thustrup stoppede som redaktør ved udgangen af 2018. Til vores store glæde trådte 

Camilla Gothen ind og lavede en flot Newf-Post nr 1. Kort efter bød 2 nye ansigter ind på Newf-Post 

redaktionen, nemlig Louise Machholdt og Pernille Ihle. De stod for NewfPosten resten af 2019 og bød ind 

med nye tanker og øjne. 

Det er lykkedes at komme med 4 Newf-Post udgivelser i 2019, men det er småt med materiale. 
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Det er en løbende udfordring at skaffe billeder og artikler og fremtiden vil byde på færre årlige udgivelser. 

Vi udsender fortsat Newfposten med PostNord da vi pt ikke har fundet et bedre alternativ, og heldigvis lader 

det til, at deres leverancer er blevet noget mere stabile. 

 

De sidste mange års uro i klubben er væsentlig forstummet i løbet af 2019, og tusind tak for det.  

Vi har brug for ro og stabilitet indadtil for at løse klubbens opgaver og udadtil for at skabe et bedre ry og en 

pænere profil. Dette ikke mindst i forhold til vores samarbejdspartnere, og for at kunne tiltrække nye 

medlemmer. 

De sociale medier har skabt grobund for opvækst af en kultur, hvor mennesker kan skrive ukritisk uden at se 

modtageren i øjnene. Fake news trives i bedste velgående og folk forarges på andres vegne. 

Vi har svært ved at forstå, at nogle enkelte fortsat ikke kan komme med kritik på en konstruktiv måde og 

fortsat har et grimt sprogbrug. Det bringer intet godt med sig. I bestyrelsen forsøger vi med de ressourcer og 

den tid vi har, at lave et stykke arbejde for Newfoundlandklubben. Vi har alle et job, familie, Newfer m.m. som 

også kræver vores opmærksomhed og med kun 4 personer i bestyrelsen er der ingen buffer, når nogle i 

perioder må nedprioritere klubarbejdet.  

Vi har sagt det mange gange før: Vi har brug for at være flere til at løse klubbens opgaver. Så længe der ikke 

er flere som stiller op, må vi indstille os på at nogle ting tager længere tid eller aktiviteter fx udstillinger 

indstilles. 

 

Vi vil gerne have at Newfoundlandklubben er et sted hvor man møder tolerance, rummelighed og respekt for 

hinandens forskellighed og interesser. Vi skal lytte og høre hinandens forskellige meninger, men vi skal 

samtidig opføre os ordentlig og tale og skrive med respekt. 

Lad os samles om vores kærlighed for racen og gøre klubben til godt sted. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at udnævne et af klubbens mangeårige medlemmer som æresmedlem. Vi glæder 

os til at offentliggøre udnævnelsen på årets generalforsamling. 

 

Tak til alle jer som har deltaget eller bidraget med stort som småt i det forgangne år. 

Tak til vandudvalget, vandgrupperne, regionerne, redaktørerne, til vores eksterne samarbejdspartnere, til 

vores sponsorer, til jer som gik og især til jer i bestyrelsen som har holdt fast og blevet i med og modgang. 

En særlig tak til Birthe Hansen, Susanne Jensen og Jens Erik Nielsen, som desværre forlod bestyrelsen i 2019  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Michele Utke Ramsing 

Formand for Newfoundlandklubben i Danmark 
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Beretning fra Newfoundlandklubbens vandudvalg 

 

I sæsonen 2019 har vandgrupperne i Danmark afholdt 6 vandprøver. 

 

Sæsonen startede op i bededagsferien 17.-19. maj hvor Jylland Midt-Vest afholdt en dobbelt prøve i 

Humlum.  

Den 22. juni afholdt Vandgruppen på Fyn vandprøve i Nyborg ved det gamle færgeleje. 

Den 19. juli afholdt vi vandprøve i forbindelse med Gold Cup der blev holdt i Herning. Her havde vi inviteret 

Amerikansk dommer. Desværre måtte han melde afbud med kort varsel på grund af voldsomt uvejr i USA. 

Weekenden 2.-4. august afholdt vandgruppen på Fyn den traditionsrige vand-weekend i Davinde med 

vandprøve lørdag den 3. august.  

I samme weekend blev der uddannet 2 nye konkurrence ledere. Tillykke til Vibeke og Kenneth 

Weekenden 30. august – 1. september afholdt Vandgruppen på Lolland Falster vandprøve i forbindelse med 

lejren i Ulslev 

 

Den første vandprøve i Danmark blev afholdt den 18. oktober 2009 ved Tjæreborg sø. Vandgruppen i Jylland 

Syd markerede dette 10 jubilæum ved at afholde DM den 7. september. Det var samtidig 4. år i træk der i 

Danmark var mere end 3 Elite hunde der var kvalificeret til DM. 

Alle prøver og billede galleri med samtlige SoR hunde kan findes på Vands hjemmeside newfclub-vand.dk. 

 

I 2019 fik vi også færdig redigeret nye vandregler for de danske vandprøver. Det har været et stort og 

omfattende arbejde. Der ligger nye og spændende momenter i de nye vandregler. Samtidig har 

regeludvalget bevaret de oprindelige ideer og tanker bag reglerne. De nye regler ligger tilgængelige på 

vands hjemmeside. 

Det var planen at reglerne skulle indvies ved Jylland Midt-Vest vandprøve i Store bededagsferien 15.-17. maj 

i Humlum.  

Dette arrangement er desværre aflyst grundet faren for Coranavirus/COVID-19. Det er desværre en 

nødvendig beslutning 

Ligeledes har vandgruppen Sjælland aflyst træningslejren 24. – 26. april på grund Coranavirus. Vandgruppen 

Sjælland arbejder på at finde et tidspunkt i efteråret 2020. 

 

Som det ser ud her i slutningen af marts bliver første vandprøve i 2020 og med de nye vandregler i Nyborg 

d. 20. juni.  

Vi håber at alle vandgrupper får tid til at få trænet op på de nye momenter inden da. 

Vi opdaterer løbende på vands hjemmeside. 

 

 

Troels Agerbo 

Vandudvalget 
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