
 

 

 
Referat bestyrelsesmøde d. 27. december 2019 

 

Deltagere: 
Michele Utke Ramsing (MUR) 
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR) 
Peter Jepsen  (PJ) 
Pernille Bruce (PB) 
 

1. Godkendelse af dagsorden:  

 OK 

2. Opsamling på beslutninger samt referater. 

 Der er stadig 2 udestående referater fra Birthe, 1 fra sidste møde samt 1 fra Gold Cup møde. 

 PJ & MUR prøver at lave udkast fra de udestående møder. SLR byder ind. 

 Referat fra sidste møde er godkendt 
 

3. Siden Sidst samt ind- og udgående post 

 Newfpost 4 er sendt i trykken 

 Der er opdaget problemer med nye medlemsopkrævninger (mere under økonomi) 

 DKK har godkendt de nye vandregler 

 

4. Økonomi 

A. Økonomistatus 

 Alle kontoer i Spar Thy lukkes pr. 31/12-19, undtagen driftskontoen, som vi holder åben med 
en beholdning på 1.000,- . Generel tilfredshed med klubbens økonomiske stiuation. 

 JP gør opmærksom på, at udlæg kun vil blive refunderet vil fremsendelse af originale bilag og at 
der skal udfyldes kørerseddel for km betaling. 

 Der er kun to netbank adgange til Danske Bank, disse har MUR og PJ.  Derfor skal bilag og 
kontoudtog nu sendes af PJ til LG. Vi vurderer senere om denne procedure fungerer. 

B. Status på antal medlemmer 

 Målet for 2019 var 250 medlemmer, vi ligger pt. på 254, så det er tilfredsstillende.  

C. Status på DKK kontingentopkrævning 

 Alle medlemmer af Newfoundlandklubben er lagt ind i DKK’s system. Vi er dog opmærksomme 
på, at der er problemer med opkrævningerne. PJ trækker en liste og kontakter de berørte 
medlemmer. Der er pt. lukket hos DKK pga. jul og nytår, men PJ kontakter dem efter juleferien, 
for at få styr på problemerne.  

 

5. Generalforsamling 2020 

A. Dagsorden, vedtægtsændringer, forplejning, etc. 

 PJ og MUR går vedtægterne i gennem og ser om der evt. skal foreslås ændringer. 

 Der vil blive serveret kaffe/te, kage og vand/sodavand 

B. Valg af dirigent. 

 MUR finder emne 
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6. Newfposten 

A. Plan for fremtiden, hvad skal og vil vi med posten? 

 Der er en klar definition for Newfoundlandposten i klubbens vedtægter. 

 Planen er stadig at gå over til 2 udgaver om året, men i 2020 vil der komme 3. 

 Et i marts og et i juni, som i 2019. Herefter går vi over til den større udgave, med mere indhold 
og bedre papirkvalitet. Vi skal være obs. på at få info om generalforsamling, udstillinger etc. 
med, selvom det først vil være i 2021 

B. Møde med redaktionen 

 Dato for møde med redaktionen er sat til enten 22. eller 29. januar 2020. Vi afventer svar fra 
Louise og Pernille. 

C. Planlægning af indhold for NP nr. 1 – 2020 

 Info på Facebook om ønsker for indhold til nr. 1. 

 

7. Gold Cup 2020 

A. Lokalitet 

 Vi arbejder videre med Ugerløse Feriecenter – De skal komme med et oplæg samt pris. Nogle 
skal op og inspicere lokaliteterne. 

 SLR vil kontakte Korsør Camping nu der er kommet nye ejere 

 Der skal laves et standard dokument, der indeholder alle krav og ønsker til afholdes af GC. Det 
vil derved være nemmere at sende forespørgsler ud. LSR, PJ og MUR kommer med input, PB 
laver dokumentet. 

 Vandprøverne skal afholdes om fredagen under GC 2020 

 Budget for erindringspræmier ligger på ca. 75,- 

B. Planlægning og opgavefordeling 

 Udskudt til næste møde. 

 

8. Nyt fra: 

A. Regionerne: 

 SLR har kun modtaget svar fra 1 region ang. besøg i regionerne. 

 Der indkaldes til møde med alle regionsformænd og vandrepræsentanter d. 15. februar. PB 
undersøger mulighed i Fredericia.0 

 Der vil blive dækket udgifter til 1 bil pr. region til taksten 2,- pr. km. Bro refunderes mod 
fremsendelse af originalt bilag. 

B. Vand: 

 Regelændringsudvalget bestod oprindeligt af 5 medlemmer, 3 har meldt sig ud, så der nu 
kun er 2 tilbage.  

 Der skal afholdes infomøde om de nye regler under vandtræningslejren d. 24. – 26. april 
2020 
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9. Newfoundlandracens fremtid 

 Bestyrelsen vil gerne arbejde på at få Danmark tilbage på verdenskortet! 

 Der er foreslået at sætte en form for mentorordning op for nye opdrættere. Der kan evt. også 
afholdes et opdrætterseminar 

 Et andet forslag var at afholde et dommerseminar under GC 2021. Her er planen, at der skal 
inviteres dommere fra hele verden.  Der ville her også kunne afholdes spændende foredrag for 
deltagerne. 

 Besluttet at vi vil arbejde videre på begge forslag. 

 

10. Udstillinger 

 Kalenderen for 2020 er klar, der mangler kun lige nogle endelige dommernavne. 

 Udstillingerne er ”blevet fordelt” mellem bestyrelsesmedlemmerne, så der altid er personale 
nok. 

 MUR og PB samarbejder om erindringspræmier for 2020. Vi arbejder stadig efter at bestille 
præmier for hele året på én gang, 

11. Næste møde 

 Næste møde er 16. februar i Fredericia samme dag som mødet med 
regionsrepræsentanterne 

12. Eventuelt. 

 MUR og PJ gennemgår forretningsordenen og ser om der evt. skal foretages ændringer 

 Medlemsmøde på Sjælland d. 19. april 2020 – Information og lokation meldes ud senere. 


