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

Referat af
bestyrelsesmøde den 25. april 2010 – Korsør, Sjælland
Til stede var

Forhindret i af deltage:

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

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden.
BMH bød velkommen. Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
Godkendelse og underskrift af referat for sidste møde – Referat godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende BS-medlemmer. Øvrige underskrifter indhentes efterfølgende

3.

Orientering om møde omkring Biathlon i forbindelse med Gold Cup
Biathlon – Pointeret at det er uofficiel eksteriørbedømmelse, men det skal være stambogførte
hunde efter stambogsførte forældre

4.

Orientering af dirigent omkring ”valg” af nye bestyrelsesmedlemmer
og Fyns regionens kritik omkring Fynsskuet
Valg til bestyrelse og regioner – herunder lodtrækning af valgturnus i bestyrelsen:
Søren 2011, Arno 2012 og Jan og Susanne 2013
Regioner – Status på regionsrepræsentanter – se nedenfor under GF punkt ”i”.

5.

Regioner
Facebook – Er det en del af klubbens kommunikation og hvis det er hvad er så reglerne – DKKs
formandsmøde – negativ omtale af demokratisk valgte tillidsfolk via fx facebook skal anmeldes til
DKKs disiplinærnævn. Newfklubben skal i alle sammenhænge optræde med klubbens originale logo. Regionsrepræsentanter har ansvaret for en facebookprofil. Uanset hvad, kan vi næppe stoppe

-2brugen af facebook, så vi må udarbejde regler for hvordan det skal bruges og at klubben altid optræder med klubbens logo.
6.

Generalforsamlingen
a. Valg af dirigent - Poul Erik Rise foreslås
b. Valg af referent – Camilla Gothen foreslås
c. Valg af 3 stemmetællere - ???
d. Regnskab – kassererberetning
e. Arbejdsplan og budget - Gennemgået
f. Økonomiske relationer til DKK – fortsat ingen!
g. Behandling af indkomne forslag – ingen!
h. Bekendtgørelse af valgets resultat – da der ikke er indkommet yderligere kandidater er
følgende valgt: 2011: 1 person ??? – 2012: 1 person ??? – 2013: 2 personer ???
i. Bekendtgørelse af valg i regionerne – Der er heller ikke her fremkommet flere kandidater,
end der skal bruges (tværtimod). Derfor ser regionerne således ud: Sjælland Nord – Ingen
repræsentanter – Sjælland Øst Regionsrepræsentanter: Jan Marker og Anette Schläger,
kontaktperson: Lisbeth Kragh Andersen - Sjælland Vest: Regionsrepræsentanter: Lars Kr.
Nielsen, Bo Astrup og Charlotte Kaas – Fyn: Regionsrepræsentanter: Sabina Nielsen og
Kathrine Brøns-Poulsen, kontaktperson: Anette Israelsson - Jylland Nord: Regionsrepræsentanter. Kirsten Mazanti og Wivi Mørch, Jylland Midt: Regionsrepræsentant: Martin
Nielsen, kontaktperson: Helle Thulin - Jylland Syd : Regionsrepræsentant: Conni Zacho Lolland-Falster: Regionsrepræsentant: Jesper Petersen, kontaktpersoner: Allan Mikkelsen
og Karin Ambus
j. Valg af ekstern revisor: Jørgen Frausing har oplyst, at han er villig til at modtage genvalg,
stadig for et honorar på kr. 1.500,00. Bestyrelsens forslag vil derfor være genvalg.
k. Eventuelt. Servicetjek af vedtægter.

7.

Status på Gold Cup 2010
 Vandvogn på pladsen, separat toiletvogn og separat mulighed for at tømme campingtoileter,
 Hundevask muligt ved støvlevasken (kræver vaskebillet),
 Morgenbrød kan bestilles og afhentes i øltelt.
 Personale til middag. Slagter OK tilbehør købes et andet sted. 10 bradepander, Tennishal.
 Sikre, at det bliver slået græs før udstillingen. Vi kan låne kridtmaskine til opmærkning.
 Fast morgenbreeafing (Vi skal bruge et lokale).
 Vi skal have en definition på hvad der er et telt og hvad er ikke et telt, hvad er et stortelt
o.s.v..
 Lydanlæg er OK – hallen har selv et.
 Eventuelt - Udlån til Lene Hald, Grand Danois-klubben af diverse udstillingsudstyr (kæder- og el-anlæg) er OK.

8.

Eventuelt - Udlån til Lene Hald, Grand Danois-klubben af diverse udstillingsudstyr (kæder- og elanlæg) er OK.

9.

Næste BS-møde.

Næste møde: Konstituerende møde holdes efter mødet med DKKs sundhedudvalg, tirsdag den 4. maj
2010 kl. 16,00 på DKK.
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________________
Birthe Møller Hansen

________________
Susanne Laursen

_______________
Arno Mark

________________

________________

________________

Jan Marker

Jan Søderberg

Søren Grundsø

________________
Sabina Nielsen

