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Dagsorden til Bestyrelsesmøde   Søndag 23-1-2011  kl. 13.00 

Villa Gulle Nyborg 

(videreført fra bestyrelsesmødet den 9-1-2011) 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse og underskrift af referater 

3. Hjemmesiden 

4. NewfoundlandPosten 

5. Siden sidst 

a. Nyt udstillingsreglement 

b. Nye præmieringsgrader – nye båndfarver 

c. Region Fyn  

d. Endelig hit-liste 

e. Afsluttet indsendelse af tidligere hjertescanninger 

f. Hvalpelisten 

g. Orientering om formandsmøde den 8. januar 2011 

6.  Vinterspecialty  

a. Antal tilmeldinger – én eller to ringe 

b. Opstilling 

c. Præmier 

d. Medaljeoverrækkelse 

e. Årets Newfy  

f. Middag og overnatning – hvem deltager  

7. Dagsorden til regionsmøde den 23. januar 

8. Generalforsamling – dirigent?  Referent? 

9. Sponsor? 

10. Økonomi   

a. generelt  

b. udstillingsregnskaber 

11. Kommende udstillinger 

a. steder 

b. dommere  

c. ringpersonale 

12. Eventuelt 
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REFERAT fra Bestyrelsesmøde   Søndag 23-1-2011  kl. 13.00 

Villa Gulle Nyborg 

 

Til stede var: Birthe, Susanne, Sabina, Jan Marker 

Afbud fra: Arno, Jan S, Søren 

 

 

Pkt.1 vedtaget 

 

Pkt. 2 Kunne ikke lade sig gøre grundet mangel på Referater. 

 

Pkt. 3 I fremtiden skal regionernes hjemmeside, ligge som undersider til 

 den nye Klub hjemmeside. Når alt er klart og de er lagt ind skal 

 De gamle regions hjemmesider nedlægges. Web-master og Regions repr. 

 får adgang til de enkelte regions hjemmesider. 

 

Pkt 4 Gratister får i fremtiden bladet på mail. 

 Forslag til rabat på 75 kr. blev diskuteret, vedr. medlemmer der ønsker 

 at modtage bladet på mail. Der arbejdes videre med dette forslag. 

 Hvis ja, kommer det til at gælde fra 1/1-2012. 

 Bladet sendes i fremtiden som Øko brev. 

 Mulig afløser for Camilla 

Pkt. 5 Dette punkt blev gennemgået på bestyrelsesmødet 9/1, og Birthe har referat fra dette 

 møde, hvor der ikke var nok til at kunne beslutte. 

 Eva Schwartz er den nye ansvarlige for hvalpeliste. Jan M tager kontakt til hende for at  

 Sikre at folk betaler for at være på listen, ellers tages de af. 

  

 

Pkt. 6 Dette punkt blev ifølge Birthe gennemgået på bestyrelsesmødet 9/1 og Birthe

 har referat fra dette møde. 

 Festen lørdag 29/11 besluttedes aflyst grundet ringe tilmelding og for mange 

 gratister – som ville belaste klubbens økonomi. 

 Medaljer uddeles på Lørdagen. 

 Vedr. præmier, oplyste Birthe at 1 farve ville koste 2180,00 og 2 farver ville koste  

 2280,00. 

 Man talte om evt. Gold cup motivet, og i 2 farver. 

 

Pkt 7 Overflødigt punkt. 

 

Pkt. 8 Man besluttede at ændre GF dato til  8/5 eller 15/5, grundet den stramme tidsfrist 

 vedr. indlevering af stemmesedler. Skrives i næste Post. 

 Herved er der så mulighed for at Poul kan være dirigent. 

 Birthe undersøge hvilken dato at stedet kan huse os, og hvis begge, så helst 8/5. 

  

 

Pkt 9 Olivers Petfood og ”husse på Fyn” er i spil som hovedsponsor. 
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Pkt 10 Annoncepriserne aftaltes at ændres til    400/800   og 250/500 

 Jan S oplyste pr. telefon at Udstillingskassen indeholder 663,50 Dkr. Og 1000 Euro. 

 Denne kasse overdrages Jan S til Birthe på Førstkommende udstilling, og Birthe  

 sætter dem ind på vor nye udstillingskonto.  

 Udstillingskontoen indeholder 21.451.90. Dette beløb sætter Jan S ind på vor nye 

 udstillingskonto og den gamle bliver lukket. 

 Jan S oplyste at Stepping havde givet et overskud på 6487,92. 

 Birthe sørger for at give Jan M oversigt over gavebeviser og Gave kort, og det 

 besluttedes at gå væk fra disse, når de var brugt. Det var ikke til at styre i et regnskab. 

 

 

Pkt 11 21/5 evt Svendborg 

 20/3 muligvis Lolland Falster – Jesper arbejder med det. 

 18/6 Absalons Camping er OK, Eva  

 3-4/9 Store heste show, Roskilde på dyrskue pladsen 

 2/7… Bornholm 

 

Referent  Jan Marker   



NEW FOUNDLAND KLUBBEN 
 
 

Til Bestyrelsen 

__________________________________________________________________________________ 
Referatet for bestyrelsesmødet den 23.01.2011 er godkendt og underskrevet ved bestyrelsesmødet den 

06.03.2011. 

 

 

________________ ________________ _______________ 

Birthe Møller Hansen  Susanne Laursen Arno Mark  

 

 

 

________________ ________________ ________________ 

Jan Marker  Jan Søderberg Søren Grundsø 

 

 

________________ 

Sabina Nielsen  

  


