Referat bestyrelsesmøde d. 25. februar 2021
Mødet blev afholdt pr. tlf.
Deltagere:
Michele Utke Ramsing (MUR)
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR)
Peter Jepsen (PJ)
Bitten Ambus (BA)
Louise Verner Machholdt (LVM)
Pernille Bruce (PB)

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

Ind- og udgående post


o

Høringssvar
 Vi har sendt svar til DKK, vi har fået kvittering på modtagelsen, men ikke
noget egentligt svar

o

Salgsside på Newfclub
 Vi har fået en henvendelse fra et ikke medlem, som gerne vil annoncere på
hjemmesiden. Det er kun medlemmer, der kan sælge varer via hjemmesiden.
MUR sender svar

4. Den aktuelle COVID-19 situation:
 På nogle punkter er der åbnet op for forsamlingsforbuddet pr. 1/3-21.
5. Økonomi:
o Status 2020 regnskab inkl. vand og regioner og bilagskontrollanter
 Regnskabet kommer til billagskontrollanterne i weekenden uge 8.
o Medlemstal
 239 – Det er faldet siden sidst. Det skyldes der mangler indbetalinger. DKK
sender rykkere ud, så tallet kan fint gå op til næste møde.
6. Gold Cup
o 2021:
 Status – Flyer er lagt på hjemmesiden og notits på FB om at den ligger på
hjemmesiden. Hende, der tidligere har lavet vores GC præmier, vil gerne
komme på GC med sin stand. MUR kontakter hende ang. erindringspræmier
til GC.
 Udvalg – Der er pt. ingen, der har meldt sig til de udvalg vi gerne vil
nedsætte. LVM sætter på FB igen med en reminder.
 PR - Flyer skal også på FB med skriv om at medlemmerne meget gerne må
dele den, også gerne i de udenlandske grupper, de måske er medlemmer af.
LVM ligger op
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7. Nyt fra
o Regioner
 Intet nyt – De få arrangementer, der er kommet ind, er blevet lagt på
hjemmesiden.
o Vand
 Der søges 1 person til vandudvalget.
Der er kommet en anmodning fra en af de jyske klubber om køb af
gummibåd – Vandudvalget afventer med svar, da vand ikke har haft nogen
indtægter i 2020
8. Nyhedsbrev
 Hjælpegrupper til GC
 Udvalg til hjemmeside
 Newfposten
 Hjemmeside
9. Hjemmeside:
o Igangsætning af udvalg
 Vi laver opslag til FB om arbejdsgruppe til oprettelse af ny hjemmeside – Vi
vil gerne have hjælp fra kompetente medlemmer.
10. Dato for næste møde:
 Torsdag d. 18/3 kl. 19
11. Eventuelt
 På næste møde skal §15 stk. 4 behandles mht. regionerne.
 På næste møde skal GF materiale behandles og færdiggøres.

