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Deltagere: 
Michele Utke Ramsing (MUR) 
Bitten Ambus (BA) 
Louise Verner Machholdt (LVM) 
Pernille Bruce (PB) 
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR) 
Peter Jepsen (PJ)  
 

 

1. Godkendelse af dagsorden: - OK 
2. Godkendelse af referat: - OK 
3. Siden Sidst: 

1. Ind- og udgående post  
  Modtaget opdateret overenskomst mellem NFK og DKK  MUR skriver under og 

returnere til DKK 
2. GF 2021 

  Alt materialet blev sat på hjemmesiden 1. april 2021 og blev også sendt ud på 
mail til de medlemmer vi har mail på. 
Bestyrelsen mødes kl. 10:30 på GF dagen til møde og opsætning. Nærmere plan 
for forplejning tager vi senere 

4. Den aktuelle COVID-19 situation 
 Til klubaktiviteter må vi pt. være 50 personer. Skulle det ikke ændre sig inden 

udstillingen i Middelfart, er det tvivlsomt at der er plads til tilskuere.  
5. Økonomi: 

1. Status 2020 og 2021 
  2020 - 237 
  2021  248, budgetteret med 250 
  Kassebeholdning på ca. 160.000,- 
  Opsparing ca. 202.000,- 
  Vand ca. 5.700,- 

6. Udstillinger 2021 
1. Middelfart (tidl. Fredericia), status og hvem gør hvad 

  SLR afleverer udstillings-tingene til PB 18/4 
  PB & MUR lørdag 
  PB & enten MUR/PJ/LVM søndag 
  Opslag til hjælp med op- og nedtagning 
  PB står for forplejning til dommer og ringpersonale  MUR melder tilbage med 

præferencer. 
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2. Middelfart, COVID-19 restriktioner og dommeraspirant 
  Nej til dommeraspirant. Pga. forsamlingsforbuddet vil vi bruge antallet til 

udstillere. Vi afventer den seneste udmelding mht. COVID-19 restriktioner  
3. Roskilde, status hvem gør hvad 

  BA kommer (udstiller)  LVM og PJ melder tilbage om de kan. MUR er dommer, 
så der skal være en udstillingsansvarlig. 

7. Gold Cup 2021 
1. Status 

  PB kontakter camping for status på bookinger 
  Der skal vælges erindringspræmier og rosetter 

2. Udvalg 
  Der er ikke kommet nogen respons på vores forespørgsel om hjælp  beslutning 

om ekstra aktiviteter tages på næste møde 
3. PR 

  Folderen er lagt på FB og alle er opfordret til at dele det i deres forskellige 
hunde-grupper. 

 
8. Nyt fra: 

1. Regioner: 
I. Platform og datoer for regionsmøder uden Regionsrepræsentant 

 Bestyrelsen indkalder Jylland Øst, Sjælland Syd og Lolland Falster, 
Jylland Syd og Bornholm d. 6/5-21 kl. 19. Der sendes mail til alle 
medlemmer i de respektive regioner om mødet, som kommer til at 
foregå på Zoom. MUR + SLR 

II. Platform og dato for møde med Regionsrepræsentanter 
 Øst og Vest vil afholde regionsmøde sammen d. 4/5-21, mødet 

kommer til at foregår på Zoom 
 Fyn har udsat deres møde til d. 5/5-21 

III. Møde med Regionsformænd 20/5-21 - 19:30-21:30, der indkaldes pr. mail. SLR 
indkalder og beder om emner til dagsordenen. 

2. Vand: 
I. Ansøgning om tilskud til trailer (forelægges mundtligt på mødet) ((mail modtaget 

lige før mødestart)) 
 MUR sender svar til vand 

9. Materiale til Newf Posten 
 Lave skriv til opdrættere om nogen af deres hvalpekøbere, kunne tænke sig at 

skrive 3 linjer om, hvorfor en newf 
 Vi arbejder på artikler fx knoglelidelser hos gigantracer, livredning, info fra 

medlemmerne 
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 Nyt fra regionerne, referater fra regionsmøder + GF 
 GF info skal i, selvom GF er overstået, da Posten er et historisk opslagsværk og 

ligger på Kgl. bibliotek 
10. Nyhedsbrev 

  Indhold til Newfposten, GF reminder, Regionsmøde info 
11. Ny hjemmeside  status 

   Ikke noget at rapporterer  udsættes til næste møde. 
12. Lukket dagsorden 
13. Dato for næste møde  6/5-21  
14. Eventuelt 

 

 


