Referat bestyrelsesmøde d. 24. november 2019

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



Godkendelse af dagsorden:
 OK
Opsamling på beslutninger samt referater.












Siden Sidst samt Ind- og udgående post




MUR er blevet færdiguddannet som eksteriørdommer – tillykke!




Bestyrelsesmødet 31. oktober 2019 blev aflyst pga. sygdom

31. juli blev Merete Dalgaards ansøgning om indstilling til dommeruddannelsen på
Newfoundlands godkendt i bestyrelsen og er efterfølgende godkendt af DKK.
Bestyrelsen har godkendt vandregeludvalgets udkast til nye vandregler, med enkelte ændringer
og fremsendt dem i starten af november til godkendelse i DKK

Bestyrelsens arbejde







Der er 2 udestående referater fra Birthe, 1 fra sidste møde samt 1 fra Gold Cup møde i april
2018.
PJ & MUR prøver at lave udkast fra sidste møde.
Susanne trådt ud af bestyrelsen PB trådt ind. Velkommen til PB.
SLR tager over fra Susanne mht. regionerne
PB tager over for PJ som sekretær
Det noteres at bestyrelsen er bekymrede over at ejere kan være dommer, konkurrenceleder
eller figurant i konkurrencer, hvor egen hund er tilmeldt. Dette er dog accepteret, pga.
manglende personale. Skulle situationen ændre sig, tages reglerne op til revision.
Bestyrelsen vil prøve at øge samarbejdet med andre specialklubber mht. udstillinger.

PJ forsætter som kasserer
Lotte Groth laver bogføring + regnskab
SLR næstformand samt regions- og vandkontakt
Plan for regionerne/regionskontakt skal være et punkt på næste møde

Generalforsamling 2020






Afholdes 3. maj 2020 kl. 13 på Slagelse Bibliotek – bookingen er bekræftet
Invitationen kommer ud i NP nr. 4 her i december
Vi skal hurtigst muligt have fundet ud af hvem som er på valg i 2020.
Dagsorden, forplejning og øvrig planlægning er et punkt på næste møde
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Newfposten



MUR og PB vil tage et møde med redaktionen. Vigtigt at få forventningsafstemt samt
kommunikeret ud, hvad vores intentioner med NP er. Vigtigt at få helt på plads, specielt, hvis vi
går over til større men færre blade.





PJ har sendt info om kontingent
PB har lavet layout til årets Newfie og generalforsamling
Der skal også program for vinter special med i NP 4 – MUR & PB arbejder på dette.

Gold Cup 2020



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





Vi vil også prøve med Korsør Camping nu der er kommet nye ejere
Budget for erindringspræmier ligger på ca. 75,Planlægning og opgavefordeling vedtages på næste møde.

Økonomi



PJ næsten færdig med at flytning af konti fra Thy Sparekasse til Danske Bank. Begge konti
holdes åbne med et symbolsk beløb, så de ikke lukkes. På denne måde beholder vi historikken
og kan se, hvis nogle medlemmer indbetaler fx medlemskab til de gamle konti.




Der er pt. 258 medlemmer
Regionerne skal aflægge regnskab senest 5. januar 2020

Newfklubben på Facebook



Der skal oprettes 2 FB grupper. Èn kun for medlemmer af NFK og én offentlig. Den
offentlige skal ikke være åben for kommentarer, den skal være til ren formidling.







Disse grupper skal etableres i 2020
Nyt fra regioner og vand






SLR vil arrangere møde med regionerne og d. 2. eller 16. februar 2020 er på tale



Udstillingerne skal helst afholdes i haller med tennisunderlag, da trægulvene er glatte for
hundene.



Mange af de haller, der er brugt tidligere, har haft store prisstigninger. Der skal derfor kigges på
nye muligheder.



Der er 6 udstillinger, hvortil der skal indkøbes erindringspræmier i 2020 + Gold Cup. Alle bedes

Der er måske interesse for en ny region på Bornholm
Der er uro i Region Falster

Møde i vandudvalget 2. december 2019 – her afventer man DKK’s godkendelse af de nye
vandregler.
Udstillinger
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gå i tænkeboks mht. præmier. Skal vi gå tilbage til gavebeviser, der kan ombyttes til større
gaver og som går igen hele året? Noget a la stel eller glas, der har været tidligere?









Er der en fordel i at bestille gaver til hele året på én gang?



Referat ikke offentligt

Skal juleudstillingen 2020 ligge på Fyn eller Sjælland? Kan vi måske samarbejde med en anden
specialklub?
Lukket dagsorden

Næste møde




MUR vil gerne have sparring mht. gaver!

Næste møde er 27. december 2019 enten kl. 12 eller 15 alt efter MUR’s arbejdstider.

Eventuelt.



GDPR politik! Hvad og hvordan? Vi vil prøve at få nærmere definition fra DKK

