NEWFOUNDLANDKLUBBEN I
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde den 17. oktober 2010 – Hotel Villa Gulle, Nyborg
Til stede var

Fra bestyrelsen:
Birthe Møller Hansen (BMH)
Susanne Laursen (SL)
Sabina Nielsen (SN) - afbud
Jan Marker (JM)
Jan Søderberg (JS) - Syg
Arno Mark (AM)
Søren Grundsø (SG)
Og som observatører:
Ingen

Forhindret i af deltage: Flemming Schultz (FS)
Camilla Gothen (CG)

1. Velkomst
a. BMH bød velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse og underskrift af referater
a. Referatet fra mødet den 13.06.2010 blev godkendt med en enkelt ændring. Referatet fra
dette møde fremgår primært af den opdaterede drejebog for den kommende Gold Cup,
som var mødets hovedformål.
4. Newfoundland Posten
a. Camille kunne ikke deltage og derfor blev der ikke drøftet detaljer om posten bortset
fra, at bestyrelsen er indforstået med nedslag til 4 numre – plan B
b. Hvem gør hvad for hinanden
c. Annoncer – andre klubber har flere annoncer end vi har
d. Hvalpepakke – Halv pris – Henvisning til kenneler?
5. Hjemmesiden
a. Besked fra Flemming – GO til ny hjemmeside – Webmaster – Camilla send kopi af
2011 – Forum (medlemsnummer) navn og nummer -

6. Økonomi / regnskab
a. JM havde fremsendt Saldobalance med underposter for den samlede klub. Desværre var
JS syg, så der var ikke tilgængelige oplysninger for de seneste udstillinger incl. GC. JS
oplyste pr. tlf. at han lå inde med kontakter fra camping m.v. fra GC og at de
manglende udstillingsregnskaber ville foreligge inden for ca. en uge.
b. Der blev drøftet en række detaljer i regnskabet.
c. Kontingent – BS kr. 300 for at sikre at det ikke beløbsmæssigt kan forveksles med andre
standardindbetalinger fx div. udstillingsgebyrer.
d. Halvt kontingent for indmelding efter 01.07.2010
7. Dispensationer – Der blev behandlet en dispensationsansøgning
8. Reviderede krav for optagelse på hvalpeliste
a. Hvis ikke forældredyrerne opfylder alle gældende avlsrestriktioner før tilmelding til
hvalpelisten, kan kuldet ikke optages på listen, da kuldet så ikke vil kunne
stambogsføres. Når stambogsføringbetingelserne er opfyldt, vil kuldet kunne optages.
9. Udstillinger 2011 – herunder præmieforslag
a. DKK har meddelt at 4 dages udstillingen i Ballerup flyttes til Vejen og det betyder at
Vejen flyttes til Ballerup – Det betyder at Vejle skal flyttes til Sjælland (parallelt til
Ballerup). Vi har byttet Nyborg med Bernerklubben (vi kan være der begge klubber,
samme dag, men ikke med festmidddag).
b. ARM undersøger Stestrup hallen til Sjællandsudstillingen 20.03 forsøger at finde et
udstillingssted til 18.07 på Sjælland. (græsareal + evt. camping)
c. Forslag til udstillingen 04.12 aut. dommer Walther Schikker, D
d. Gold Cup dommer ??
e. 4/12 mangler vi en dommer.
f. OBS! Nyt udstillingsgebyr fra 01.01.
g. Præmier – Ønske om at gå tilbage til tallerkner fx med sort version af hovedet fra GC –
Gavekort kan evt. omsættes til køb af desserttallerkner eller tilsvarende hos Kop og
kande – tryk hos Birthe
10. Dato og dagsorden for møde med regioner, vand og dressur
a. Vandmøde den 21.11 – er det et ”officielt” møde med bestyrelsen eller er det ”bare et
vandmøde” – SL undersøger.
b. Vandarbejdet skal ske i samklang med regionerne (social arrangement, dressur og
vandarbejdet) men det behøver ikke at være de samme personer, som står for regionen
og vandarbejdet og den geografiske opdeling behøver ikke nødvendigvis følge
regionerne.
c. Vandarbejdet bør qua de nu uddannede instruktører være indtægtsgivende på linje med
dressur og øvrige regionsaktiviteter, som principielt skal hvile i sig selv.
d. Shop for dogs har givet fire svømmeveste som ”betaling” for stand på GC. De ligger
p.t. i den ene udstillingstrailer og skal formidles til vandfolket (SL tager det med til
vandmødet den 21.11).
e. Da der ikke er noget oplagt sammenfald mellem regionerne, som primært har ansvar for
sociale arrangementer, skuer m.v. og dressur og vand etableres der Dressur- og
vandgrupper Jylland Nord, Jylland Syd, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster.
f. Dressur og vandgrupper får på linje med regionerne kr. 1.500 i arbejdskapital og kan
oparbejde og overføre en kapital på op til kr. 5.000 fra år til år.
g. Regioner og vand møde fra 9-12 og BS møde resten af dagen 23/1-2010
h. SL fortsætter med vandarbejdet og AM overtager regionskontakten.
i. AM og SL kommer med udkast til dagsorden til mødet 21.01.2011.
11. Dato for generalforsamling – hvem er på valg. Dato: 17.04. Birthe og Jan S er på ordinært valg
og SG (JS og SG stiller ikke op igen) Sabina og BMH genopstiller.
12. Aktionsliste SL udleverede opdateret aktionsliste med p.t. tre punkter opdateret

13. Eventuelt – BHN og SL orienterede om mødet med Nyborg hal og brandinspektør – der er
skabt en acceptabel plan sammen med Dansk Camping Union, som har arealet weekenden før
os – Det offentliggøres at vi benytter Nyborg igen og at vi kan lave en plan, som gør det muligt
at opstille campingvogne i et campingfelt og tilhørende bil i ”nabofeltet”.
14. Menu til vinterspecialty Hovedmenu et og dessert to.
15. Næste BS-møde den 09.01 Villa Gulle og så halvdagsmøde i forlængelse af regions- og
vandmødet den 21.01.

Referatet for bestyrelsesmødet den 17.10.2010 er godkendt og underskrevet ved bestyrelsesmødet den
06.03.2011 (Sekretæren har været syg og har ikke kunnet deltage på de to mellemliggende BS-møder).

________________
Birthe Møller Hansen

________________
Susanne Laursen

_______________
Arno Mark

________________
Jan Marker

________________
Jan Søderberg

________________
Søren Grundsø

________________
Sabina Nielsen

