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Deltagere: 

Michele Utke Ramsing (MUR) 

Søren Lützhøft Rasmussen (SLR) 

Peter Jepsen - (PJ)  

Pernille Bruce (PB) 

Bitten Abus (BA) 

Louise Verner Machholdt (LVM) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: - OK 

2. Godkendelse af referater: - OK 

3. Siden Sidst: 

o Opsamling på beslutninger  

 Aflysning af juleudstillingen (se mere under juleudstilling punkt 7)  

o Ind- og udgående post – mail fra: 1)Karen Munk 2) Claus Thor Barth  

 PB & MUR udarbejder svar 

4. COVID-19 situationen 

 Vi går tilbage til de retningslinjer, der blev udsendt tidligere på året – SLR 

sender ud til vand og regionerne. 

5. Økonomi 

o Status på økonomi  

 Opgørelserne over de sidste 2 udstillinger er ikke færdige, da vi venter på de 

sidste afregninger fra DKK 

o Status på medlemstal  

 253 medlemmer – (199 medlemmer, 41 husstand, 2 biblioteker, 6 udland og 

5 gratis medlemmer). Det er dejligt at der er kommet en hel del nye 

medlemmer, som alle glæder sig til at være medlem af klubben 

6. Bestyrelsens arbejde og opgaver 

o Hvem gør hvad og proces for overdragelse  

 LVM skal have FB og web overdraget af hhv. SLR og MUR 

 BA og MUR aftaler indbyrdes mht. udstillinger 

 SLR sender ”autosvar” til alle henvendelser på newfclub-mailen, indtil vi får 

det automatiseret. 

o Tidsfrister for svar 

 Vi tilstræber at svare på henvendelser indenfor 14 dage, med mindre det er 

noget, der skal drøftes i bestyrelsen 

7. Udstillinger 2020 

o Juleudstillingen  

 Måtte desværre annulleres pga. de nye COVID-19 retningslinjer 
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o Udstillingskalender 2021 

 Der er meget svært at forudsige, hvordan COVID-19 vil udvikle sig. Derfor 

også meget svært at gisne om, hvordan udstillingsåret 2021 kan komme til 

at se ud.  

Vi kommer ikke til at afholde udstillinger i januar, februar og marts. Til 

gengæld udvider vi udendørssæsonen fra april – oktober. Vi vil kigge på 

mulighederne for evt. at leje et stort telt, hvor ringen kan være i. Vi kigger på 

placeringer både i Jylland og på Sjælland og Fyn. 

Der vil blive planlagt indendørs juleudstilling i 2021. 

8. Gold Cup 

o 2021 lokalitet og dommer 

 Vi i dialog med Urhøj Camping med afholdelse af GC i uge 29,  – der 

arbejdes på at finde attraktive dommere, der vil være et trækplaster for 

udstillerne. På næste møde fastsættes programmet og endelige datoer. 

o Fremtid: Skal det være uge 29?  

 Udsættes til næste møde 

o Fremtid: En eller 2 faste lokaliteter, type? 

 Udsættes til næste møde 

9. Nyt fra: 

o Regioner 

 Ikke noget nyt fra regionerne 

o Vand 

 Vandudvalget – Vibeke har trukket sig i august. Troels trækker sig fra 

udgangen af året. Der arbejdes på at finde nye medlemmer til udvalget. 

Vandudvalget arbejder på at udvikle et specifikt COVID-19 regelsæt, der 

passer til det lave forsamlingsforbud. Man vil rådføre sig med COVID-19 

hotlinen, for at forsikre at de nye regler holder sig indenfor alle gældende 

retningslinjer. 

10. NewfPost 

 LVM og PB arbejder på det nye blad, vil har brug for indhold og vil spørge 

medlemmerne om hjælp, med billeder og historier. Bladet skal indeholde 

indstillinger til årets Newfie og indkaldelse til GF 2021. På næste møde skal 

dato og lokalitet fastsættes. 

11. Hjemmeside 

o igangsætning af plan for ny hjemmeside 

 Mulighed kunne være at finde nogle studerende, der er under uddannelse. 

Dette kunne være en god økonomisk løsning. LVM følger op 

12. Dato for næste møde 

 Tirsdag d. 1. december kl. 19:30 

13. Eventuelt 

 Udestående certifikater – MUR og PB arrangerer 

 


