Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben i Danmark den 09.01.2011
kl. 10,00 på Hotel Villa Gulle, Nyborg

Referent: Birthe Møller Hansen
Det blev et meget hurtigt bestyrelsesmøde i søndags, afbud fra Jan Marker, Søren og
Susanne Laursen, og Arno var blevet opereret og havde ikke reageret på
indkaldelsen. Flemming var heller ikke mødt, så vi startede ud med Jan S, Sabina og
Camilla Gothen.

Jeg har lavet et meget kort referat over, hvad vi fik snakket om, men hele
dagsordenen gælder faktisk til mødet den 23. januar i Nyborg umiddelbart efter
mødet med regionerne. Da jeg erfarede, at der ikke var udsendt invitation sendte
Jeg en til regioner og vand. Jeg havde taget fejl af tidspunkterne og først inviteret til
kl. 13.30, men som i måske allerede har set, har jeg ændret det i udsendelse af en
dagsorden, som jeg ikke rigtig har fået nogle input til ud over et par punkter fra
region Fyn.

Kort referat:
1. Velkommen
a. Jeg bød naturligvis velkommen til de få fremmødte.
2. Godkendelse og underskrift af referater
a. Da der ikke forelå referater blev dette punkt udskudt til den 23. januar
3. Hjemmesiden
a. Da Flemming ikke var mødt blev dette punkt udskudt til den 23. januar
4. NewfoundlandPosten
a. Vi drøftede igen ideen med at udsende Posten på mail, i hvert fald til
gratisterne, og blev enige om, at der skrives et brev til gratister,
naturligvis ikke til Statsbibliotekets tidsskrifts afdeling.
b. Med de nye posttakster kan det betale sig at sende NewfPosten som
økonomibrev, det vil spare 1,50 -2kr. på udsendelse i Danmark og op til
4-5kr.på udsendelse til udlandet.

c. Camilla efterlyste reaktioner på efterlysningen afafløser som redaktør –
der er ikke kommet nogen henvendelse.
5. Siden sidst
a. Nyt udstillingsreglement
i. Det nye udstillingsreglement blev kort gennemgået
ii. Det blev aftalt, at i stedet for lyserødt bånd til CK bruger vi de lilla
bånd, vi har, og først køber lyserøde, når vi udgår. Fremover
følger BIR og BIM de officielle farver. Der bliver bestilt bånd i de
andre nye farver
iii. Region Fyn
iv. Endelig hitliste - Der udsendes brev til medaljetagerne, at
medaljerne uddeles lørdag aften und er festen – vi har så en
mulighed for, at der kommer flere med
v. Afsluttet indsendelse af tidligere hjertescanninger Med de
seneste resultater, som jeg fik i Stepping er det nu helt slut med
at indsende ældre resultater
vi. Hvalpelisten – Eva Schwartz har overtaget hvalpelisten. Betaling
af at komme på listen skal sættes ind på den normale klubkonto,
der skal således ikke oprettes en ny konto til Eva.
vii. Orientering om formandsmøde den 8. januar 2011. Et kort
referatet er vedhæftet dette referat.
6. Vinterspecialty
a. Antal tilmeldinger – en eller to ringe – Der er tilmeldt 69 om lørdagen og
70 om søndagen, så der er ikke grund til at have 2 ringe.
b.Opstilling – Susanne og Sabine samt Birthe med forskellige hjælpere
stiller op fredag eftermiddag – Birthe undersøger, hvornår vi kan
komme ind i hallen
c. Præmier – Der er tilstrækkelig mange tallerkner tilbage fra Gold Cup disse bliver brugt den ene dag og gavebeviser den anden dag.
Weidinger har sendt et tilbud på en tallerken på 19cm i diameter – et
motiv i én farve vil koste kr. 21,80 og i 2 farver kr.22,80 + moms +
opstart - Efterfølgende har BMH talt med Claus hos Weidinger, og han
undersøger, om de selv f.eks. kan lave om på Gold Cup logoet, så der
kun er hunden i vandet. Ligesom han undersøger, om de selv kan

udskifte årstallet til kommende Gold Cup – afgørelsen er udskudt til den
23. januar
d.Medaljeoverrækkelse – vi besluttede, at der sendes et brev til
medaljetagerne om, at medaljer uddeles lørdag aften under festen – vi
har således en mulighed for, at der kommer flere deltagere.
e. Årets Newfy – blev udskudt til næste møde – desuden fandt vi, at
uddelingen på Gold Cup middagen var mere festlig, blandt andet, fordi
der er flere deltagere
7. Dagsorden til regionsmøde den 23. januar – Da hverken Arno eller Susanne
var til stede, blev vi enige om, at BMH udarbejder og sender en dagsorden
8. Generalforsamling - Dirigent – Referent- Vi spørger Poul Erik Rise på
regionsmødet, om han vil være dirigent – ellers må vi finde en i den nye
a’jourførte dirigentliste. Vi glemte at spørge Camilla, om hun vil være referent
– vi spørger senere
9. Økonomi- Jan M har rundsendt et foreløbigt regnskab, som skal tilrettes. Jan S
er ved at være færdig med regnskab for Stepping, dette sendt snarest til Jan
M.
10.Kommende udstillinger - udsættes til næste møde, men der blev orienteret
om, at BMH har entreret med arrangørerne af ”Store Heste dag” i Roskilde til
udstillingen 3-4. september. Plads til ring og klubstand er gratis, og vi kan
campere blot mod betaling af et mindre beløb for faciliteter. Øvrige emner
vedrørende dette punkt udskudt til næste møde.

Efter en let frokost afsluttede vi mødet kl. ca. 13.30.

Referatet for bestyrelsesmødet den 09.01.2011 er godkendt og underskrevet ved
bestyrelsesmødet den 06.03.2011.
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