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Bestyrelsesmøde søndag d.22.05.2022 kl. 11.00-15.30 

Hos Helle Dinesen, Kærvej 3, 6064 Jordrup 
Deltager: PV, LV, JS, JH, HH, MA, HD, FN    Afbud: GN 

Punkter: Referat: 
Orientering 

1. Siden sidst, PV 
o E-post og mail 

Der arbejdes fra alle BE-medl. På at få GC på benene, stor 
tak for jeres indsat. 
Nu virker E-post, mail mv endelig, så vi alle får den 
fornødne post. 

Økonomi, JH Vi er tæt på at runde løbende medlem nr. 200, da vi kom i 
BE, var der 170 løbende medlemmer.  
JH skal have adgang til udstillingssystemet, for at lette 
arbejdet i forhold til regnskabet, så hun ikke enten skal 
have fat i PV eller DKK, for at have adgang til den fornødne 
dokumentation, for at færdiggøre de enkelte udstillinger. 
PV sørger for at JH får de adgange hun skal have i forhold 
til systemet. 
Der er styr på de 3 trailere, så der nu kan ansøges om 
registreringsattester til dem, hvis nogle af de 3 trailere ikke 
går igennem syn, tager vi stilling til hvad der skal ske med 
disse. 
Der er bevilget køb af indkøb af telt til indmarch på 
GC2022, 1 stk. LV, sørger for indkøb + leje af yderligere 2 
telte, til dommer/sponsorgaver og opstilling af hunde. 

Gold Cup 2022 
1. Aftaler med Struer, PV 
2. Eltavler, PV 
3. T-shirts, LV FN 
4. wesseltoft bøger, LV 
5. hente bringe dommere fra 
lufthavnen. PV 
6. bjørnetrækker til Dommere? 
PV 
7. Ring personale – Tove og 
David, PV 
 
8. festmiddag, LV 
9. Camping, LV 
10. Birthe forespørgsel, PV 
11. Arbejdsplan, LV 
12. Sponsor, HD  
13. Program, LV 
 

 

1. Der er efterhånden ved at være styr på aftalen 
med Struer. Der er ansøgt om midlertidig 
campingplads, med de optegnede ting, kan plan og 
godkendelse lade sig gære. Der mangler div. Såsom 
bestilling af containere til affald, beholdere til 
toilettæmning, det tager PV sig af. 

2. El er sendt til gennemsyn, så det er brugbart til GC 
– betaling for dette er godkendt. 

3. LV og FN har fremvist t-shirts med GC-logo 2023, 
er godkendt af alle også måden det nye logo 
præsenteres på, på GC 2022.  

4. Bøger er bestilt på engelsk og dansk, der er en lille 
stigning, men den satte pris kan fortsat holdes. 

5. Det er godkendt, at chauffører for dommerne får 
dækket transportudgifter til taksten kr. 2,-. PV har 
kontakt med eventuelle chauffører, hvis det ikke 
lykkedes, vender PV tilbage til BE. 

6. FN har arbejdsopgaven at finde en der vil tage sig 
af dommerne. 

7. Ringpersonale er godkendt – og der er lavet en 
plan B, hvis der tilmeldes mere end 90 hunde. 

8. Der har været en lille prisstigning på festmenuen 
på kr. 10,- pr. person.                                            
Priser:  
0-3-årige GRATIS 
4-12-årige halv pris = kr. 92,50 reel pris kr. 90,- 
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13-99-årige kr. 185,- tilskud fra klub kr. 50,- reel 
pris er kr. 135,- 

9. Campingoversigt er godkendt. 
10. Behandlet under lukket dagsorden 
11. Arbejdsplan er godkendt, husk at tilføje 

arbejdsopgaven: Skralde team og hvis der er øvrige 
arbejdsopgaver der ikke er besatte 

12. Det går godt med sponsorer, der mangler dog 
fortsat lidt svar, men der er ca. 80 ansøgninger ude 
pt. 

13. Program godkendt. 

Hvalperegistrering 20/21, JS På baggrund af henvendelse fra DKK, omkring vores race 
og BASIS + stambøger, har JS siddet og kigget lidt på tallene 
i forhold til, hvilke betydninger vores restriktioner har, på 
disse i forhold til at modtage en BASIS + stambog. 
Der er set på antal hvalpe i tiden 1/1-2020 – 1/1-2022: 
Der er registreret 200 hvalpe = 34 kuld. 
Lige nu: er der 16 hvalpe med BASIS + i 3 kuld = 8%, som er 
det DKK reagerer på. 
Hvis vi opgør tallene uden vore: 
Første restriktion (udstilling) ville 49 hvalpe kunne have 
BASIS + i 9 kuld = 24,5 % 
Anden restriktion (hjerteanbefaling) ville 33 hvalpe kunne 
have BASIS + i 6 kuld = 16,5 % 
Tredje og fjerde restriktion (u/cystinuri og index 
anbefaling) ville der ikke være nogen forandringer, idet 
tallene ville være som i ”lige nu”. 
Der aftales, at der indkaldes til opdrættermøde, hvor DKK 
inviteres med, hvor vi drøfter problematikken og om vi 
overhovedet vil satse på flere BASIS + stambøger. 
PV – kontakter DKK og vender tilbage med forslag til dato, 
så der kan findes steder mv. 

Klubbens Trailer Se under punktet økonomi 

Æresmedlem Behandlet under lukket dagsorden 

Årshunde MA, har styr på medaljerne og samarbejder med JH om 
vinderhundene er berettiget til medaljer eller kun diplom. 

Årets Newfie Grundet COVID-19 har vi for andet år i træk valgt, at der 
ikke findes en årets Newfie, det er svært at vælge, da alle 
har arbejdet hårdt for at få tingene til at lykkedes, når det 
var muligt. De eneste indkomne forslag fra klubbens 
medlemmer er, at det er den siddende BE der skal have 
den titel tildelt, men da BE ikke kan modtage den fine titel, 
takker vi for jeres tillid til vores fremtidige arbejde med 
klubben. Vi har dog allerede nogle personer i kikkerten til 
Årets Newfie 2023 – men medlemmerne vil stadig blive 
spurgt også. 

Hensyn til Veteraner  Vi er bekendt med, at vores veterantæver er lidt udfordret 
i forbindelse med udstillingerne, da de både skal deltage i 
bedste tæve ved CK og i bedste veteran. Det er IKKE muligt 
at trække tæven fra en af klasserne, da det er en 
præmiering dommeren giver tæven. Så hvis ejer vælger at 
trække sin tæve fra en af klasserne, kan tildelt præmiering 
fratages tæven. Vi vil derfor fremover køre udstillingerne 
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sådan her, hvis DKK godkender det, FN undersøger hos 
DKK – og det vil blive meddelt hurtigst muligt, hvis det kan 
lade sig gøre. 
Baby: Hanner og tæver - herefter bedste Baby 
Hvalpe: Hanner og tæver – herefter bedste Hvalp 
Veteraner: Hanner og tæver – herefter bedste Veteran 

Medlems henvendelser 
1. Line Schøn Nielsen 
2. henv. Lukket dagsorden 
3. henv. Lukket dagsorden 

LSN er kommet med en god idé – i form af at lave en 
årskalender, der arbejdes videre på det. PV, skriver til LSN 
om videre arbejde med dette projekt. 

Evt. Lotteripenge overskud: da der endnu ikke er kommet 
nogle forslag, har BE besluttet at takke ja til kommet tilbud 
om, at der kommer prof. fotograf på GC, som tager 
stemningsbilleder, vinderbilleder mv.  
Alle billeder vil blive lagt op på medlemssiden, hvor 
medlemmer af klubben tilbydes at købe billederne til en 
pris af kr. 50,- pr. billede. 
Overskuddet kan ikke alene dække fotograf, men vi vil 
prøve det af, om det evt. er noget der skal være på GC 
fremover, nu hvor der er ydet et pænt tilskud til det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


