Referat bestyrelsesmøde d. 26. marts 2020
Mødet blev holdt pr. tlf.
Deltagere:
Michele Utke Ramsing (MUR)
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR)
Peter Jepsen - (PJ)
Pernille Bruce (PB)
1. Siden sidst
 Medlemsmødet i april er annulleret pga. Covid-19
 På bestyrelsesmødet d. 16/2 blev Lise Møller Frandsen’s ansøgning om indstilling til

dommeruddannelsen på Newfoundlands godkendt i bestyrelsen og er efterfølgende godkendt af
DKK.
1. COVID-19 situationen
a) Forlængelse af aktivitetsaflysning frem til 1/5? eller senere?
 Alle aktiviteter skal aflyses frem til 1/6 – situationen vil løbende blive opdateret, hvis der
skulle komme andre udmeldinger fra Statsministeriet.
b) Konsekvens for GC og GF drøftes under de respektive punkter
 Generalforsamlingen 3/5 udsættes på ubestemt tid – vi afventer Statsministeriets
udmeldinger før vi kommer med en ny dato.
2. Generalforsamling
a) Indkomne forslag, hvordan håndterer vi dem?
De indkomne forslag er drøftet med DKK tillidsfolk og anbefalingen er følgende
 Spørgsmål og holdninger til bestyrelsens og klubbens aktiviteter for det forgangne år, samt
forslag til kommunikation i klubben skal ikke på dagsordenen som et separat punkt. Disse
kan tages op under punkt 4 ”Bestyrelsens beretning”


Forslaget om Gold Cup er ikke en vedtægtsændring, men vil blive ført til protokol, hvis det
bliver vedtaget.
Bestyrelsens honorering kan ikke betinges.
Halvårlige opdateringer til medlemmerne om regnskabet er et punkt som berører
vedtægterne, og skal indsendes som et forslag til vedtægtsændringer.

b) COVID-19 - bliver vi tvunget til at aflyse 3/5?
 Ja – vi aflyser på ubestemt tid
c)

Beretning - hvad skal vi huske at have med?
 MUR laver opslag på Bestyrelsens FB, vi skal alle komme med kommentarer til, hvad der skal
huskes.

d) Inventarliste - status?
 SLR har lavet ny inventarliste, da han har gået igennem trailerne – Status: EL traileren
mangler, det gøres senere. PJ, MUR & PB sender liste til SLR over, hvad de har liggende.
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e) Årsregnskab, status for billagskontrol
 PJ skal have møde med Bitten Ambus og Mulle Andersen, hvor der skal laves billagskontrol.
Dette skal gøres snarest, så kommentarerne kan komme med ud i materialet, der skal sendes
til medlemmerne. Dette skal gøres, da der ikke udkommer en NewfPost inden 1/4.

f)

Udsendelse - hvordan gør vi?
 GF materialet lægges rettidigt på hjemmesiden og det gør MUR. Sideløbende udsendes al
materialet pr. e-mail. PB prøver at få fat i de manglende mail adr. ved at sende SMS – PB og
MUR laver formuleringen til mailen.

3. Newfposten udmelding til medlemmerne
 Besluttet tilbage i januar at udgive 3 NP i år og 2 fra og med 2021 – sende info ud på
nyhedsmail. Nyhedsmail erstatter fremover 2 stk NewfPost, da vi her kan komme med
relevant og hurtig information til medlemmerne.
4. Gold Cup
a) COVID-19 – gennemgang af mulige scenarier og konsekvens
Vi drøftede situationen og kom frem til mulige senarier:




Aflyse
Gennemføre som det mindre arrangement, det vil blive uden deltagelse fra udlandet.
Lave en lille udstilling fredag/lørdag/søndag – skal vi kalde den en GC?
o Hel udstilling fredag
o Hanner, baby & hvalpe + vand lørdag
o Tæver og finale søndag

b) Skal vi ændre plan/program?
 Vi afventer regeringens udmelding.
c)

Skal vi lave en "spørg medlemmerne"?
 vi er enige om at spørge medlemmerne - MUR arbejder på en formulering.

5. Opsætning af nyhedsmail – status
 PB arbejder videre med dette, når vi ikke i mål inden udgangen af marts, sendes GF info ud
på mail til alle, og brev til dem, der ikke har mail.
6. NFK – DK FB
 Hvordan slår vi kommentarer fra på vores åbne NewfClub FB side – skal den laves som en
gruppe for at det kan lykkes? Skal vi lave en ny side?
 Det er blevet besluttet som følge af drøftelserne på medlemsmødet marts 2019 at NFK-DK,
skal være klubbens ansigt udadtil - ikke en debatside.
 Debat skal foregå på FB medlemssiden.
 Lave begivenheder på FB til udstillinger etc.
 SLR bliver tovholder på dette.

