Referat af BST-møde d. 22-05-2016
Til sted ved mødet var: Birthe, Annick, Wivi, Susanne og Karin
Fraværende med afbud: Mikael og Jan

1. Underskrift af referat fra sidste møde.
2. Siden sidst.
 Generalforsamlingen
a. Hvem sender Gf godkendte love ind
Birthe har sendt disse samt overgangsordningen til DKK
b. Udfærdigelse af overgangsordning til valg for 3 år.
Se forrige
3. Nyt fra - Samtlige udvalg
 Udstillingsudvalg
a. Godkendelse af kommissorium (fremsendt af Claes)
Efter en grundig gennemgang blev kommissoriet underskrevet af de tilstedeværende
Anne Søndergaard er blevet inviteret med i udvalget. Birthe havde et par andre emner
hun syntes kunne være interessante af få med.
b. Gold Cup
Susanne, Claes og Birthe har møde med Nyborghallerne d. 1. juni 2016, for at få de
sidste aftaler på plads.
Beredskabsplanen er godkendt af beredskabschefen.
Hemmelig dommer blev drøftet
Juniorhandling dømmes af den officielle dommer
Festen bliver et grille selv arrangement. Man medbringer selv kød og klubben sørger
for tilbehør, Susanne undersøger pris på tilbehøret i forbindelse med mødet d. 1.6
De fire vindere fra biathlon hædres i forbindelse med Gold Cup finalen
Birthe bestiller rosetter til Gold Cup
Birthe støber Guld hunde, den lille hund lånes fra Helle Højdam, Der støbes 1 stor og 3
små.
Der bliver en deltagerpræmie-ikke gavekort
Budget er meget svært at lave, da de senere års Gold Cup regnskaber er meget
uigennemsigtige og ikke fyldestgørende (Der har de sidste 4 år været en meget stor
diverse post osv.)
Annick tager sig af sponsorer, hun melder snarest tilbage
Vi laver badges med logoet
Claes tildeles rettigheder til hjemmesiden, så han kan opdatere både Gold Cup siden og
udstillingskalenderen løbende
Der er styr på hvordan Gold Cup Dommeren skal ankomme

Der kommer højtalere på pladsen, så alle meget gerne skulle kunne høre-husk dette på
mødet d. 1.6.
Der laves 2 priser på camping: Ankomst tirsdag – søndag/mandag kr. 750
Ankomst fredag – søndag/mandag kr. 400
c. Juniorhandling/Juniorhitliste……forslag fra Per Groth

















Hej bestyrelse...
Har her et par forslag til ændringer til vores junior hitliste..
1. Har man overvejet at sætte prisen ( bare ) lidt ned... for at få flere til at tilmelde sig
til dette..
det er de samme som deltager hver gang... og kunne være lidt sjovt med flere..... for
dem der deltager...
2. Mener ikke det kan være rigtigt at klubben skal udleverer medalje , til en der KUN
har stillet 1. gang..
der kan vel sættes et minimums krav til udstilling... 3-4 gange. hvis man vil ha`en
medalje..
3. forældre ell barn/ junior , skal være medlem af dansk newf klub.. for at få medalje
udleveret..

med venlig hilsen ..
per groth..
Vi beslutter at sætte tilmeldingsgebyret ned til kr. 75 for både mini og maxi
juniorhandlere.
Et barn skal have deltaget på minimum 3 udstillinger for at modtage en medajle
Forældrene skal være medlem af Newfoundland klubben for at barnet kan modtage
medaljen





Regionsudvalg
a. Repræsentation af NFK på stand, hvor muligheden byder sig?
Det bakker vi op om, selvfølgelig skal vi det
Vi har foreløbig stand i Brøndby i denne weekend og ved Vejen udstillingen
Annick koordinerer bemanding i Vejen
b. Opdeling af region Sjælland.
Annick holder et møde med dem der står opført som kontaktpersoner og laver aftaler
om den videre gang i arbejdet på Sjælland.
Vandudvalg
a. Overdragelse af gl. trailer til vand?

Den gamle trailer tilfalder vandafdelingen
 Jubilæumsudvalg
a. Intet indkommet
VI rykker udvalget endnu engang for at høre, hvad der sker
b. Bør bestyrelsen have en rep. I dette udvalg?
Birthe indtræder i udvalget og får udarbejdet et kommissorium for udvalgets arbejde
c. Hvor skal GC afholdes næste år
Vi arbejde videre med emnet
 Sundhedsudvalg?
Som består af Wivi og Maria Vannby arbejder med racetypiske udfordringer samt generelle
problemer på alle hunderacer.
Der vil også blive taget hul på genetikken over tid.
Der er nok også en jura foredrag på bedding – køb og salg af Newfoundlands hunde
Vi beslutter at lægge sundheds og opdrætter udvalget sammen til et udvalg Sundheds/opdrætterudvalg
 Opdrætterudvalg?
Se ovenstående
4. Newfpostens redaktion
5. Klubbens Hjemmeside
a. Har Karin p.t. overtaget og Claes sørger for at opdatere udstillingskalenderen samt
oplysninger om diverse udstillinger
6. Regionerne
Jylland Nords skue er desværre aflyst/flyttet til en anden dato grundet for få tilmeldinger
7. Vand
Intet at bemærke, der er møde d. 25.5
8. Økonomi.
9. Udfærdigelse/Tilpasning af ny forretningsorden
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har underskrevet forretningsordenen

Annick Nielsen

Wivi Mørch

Jan Marker

Susanne Laursen

Birthe Møller Hansen

Karin Hartmeyer

