REFERAT AF MØDE 23. JANUAR 2011 MED
REGIONSREPRÆSENTANTER OG ”VANDFOLK”

Til stede:
Regioner: Jylland Syd- Connie Zacho
Lolland-Falster: Jesper Pedersen
Vand:

Jylland: Lis Døssing, Ole Døssing, Poul Erik Rise, Heidi Nymark
Fyn

Jesper M. Hansen

Lolland-Falster: Bettina Pedersen
Bestyrelse: Birthe Møller Hansen, Susanne Laursen, Sabina Nielsen

1. Velkomst
Birthe Møller Hansen bød velkommen og beklagede, at der ikke
var mødt flere frem, hverken fra bestyrelsen eller regionerne
2. Almindelige regler for arbejde i regioner og med vandarbejde
a. Da der var flest vandfolk blev det i hovedsagen vandarbejdet, der
blev drøftet, Vandarbejdet er en del af regionsarbejdet, men hvis
der er flere end 8, oprettes der en selvstændig vandgruppe med
selvstændigt regnskab og arbejdskapital.
b. Der nedsættes en arbejdsgruppe for vandafdelingen, som
varetager klubbens vandarbejde herunder biathlon.
c.Vandudvalget udpeges efter nærmere aftale og koordinerer
overordenet uddannelse af dommere, instruktører og figuranter,
samt koordinerer prøver.
3. Økonomi
a. Den i lovene anførte arbejdskapital udgør kr. 1.500,00, som
udbetales til regionerne/vandgruppe efter behov. Der afleveres
regnskab hvert år senest 5. januar til klubbens kasserer.
Regionen/gruppen er berettiget til at have en kassebeholdning på
og til kr. 5.000,00 -. Beløb derudover skal afregnes til klubbens
kasserer. Den udbetalte arbejdskapital SKAL tilbagebetales, når

kassebeholdningen når op på kr. 5.000,00. Regionen/gruppen bør
oprette en bankkonto lydende på Newfoundlandklubben –
region/gruppe.
4. Orientering om vandinstruktørkursus og gensidig orientering
a. Lis Døssing og Susanne Laursen orienterede i fællesskab om
vandinstruktørkurset. Der er 8 elever under vejs.
b. Jesper fortalte om arbejdet i Lolland-Falster regionen, her har
man opstartet et dressurhold med en ekstern instruktør, det er
meget givende, man har ringtræning, vandtræning, skovtræning,
(kan sammenlignes med et orienteringsløb) for sjov, man
påtænker at indrette en til Newfoundlandshundene egnet agilitybane. Og sidst men ikke mindst har man en årlig week end på
Bøtø med mange forskellige aktiviteter og fælles grillaften, ser
gerne at medlemmer fra andre regioner deltager.
c.Connie fortalte, at hun er ny og ikke rigtig har haft nogle aktiviteter,
men har inviteret til en medlemsaften – mangler sine oplysninger
på hjemmesiden, men har kontaktet webmaster. Vil gerne have et
nærmere samarbejde med vandfolkene i regionen.
d. Heidi fra Jylland Midt/vand fortalte at man arrangerer nogle
vandprøver, vil tale med andre racerepræsentanter, f.eks.
Landseer.
e. Jesper fortalte om vandtræning, det er lidt svært, når man
samtidig gerne vil have sine egne hunde i vandet. Berettede om
det succesfulde pinseskue.
f. Poul Erik Rise bad om en underskudsgaranti i lighed med tidligere
år til stævnet i Davinde den 5-7.august. hvilket blev bevilget.
g. Det blev aftalt, at der i forbindelse med Gold Cup i lighed med
sidste år bliver arrangeret Biathlon. Lis og Ole Døssing, Poul Erik
Rise og Susanne Laursen arrangerer dette. Vandprøver om
onsdagen og eksteriørbedømmelser torsdag. Programmet laves
hurtigst muligt, således at det kan lægges ud på hjemmesiden i
håb om at få flere udenlandske deltagere.
5. Regionsrepræsentanternes hjælp til praktiske opgaver i forbindelse
med udstillinger
a. Kathrine fra Region Fyn havde bedt om at få dette punkt på
dagsordenen, desværre havde Kathrine overset det ændrede

mødetidspunkt – Men fra bestyrelsens side er vi altid glad for
hjælpende hænder, det kan der næsten ikke blive for mange af,
hvis blot der er en fornuftig arbejdsgang
6. DKKs udstillingsreglement for 2011, som også er gældende for skuer
a. DKKs udstillingsreglement kræver at et skue anmeldes til DKK,
men der var enighed om, at det formentlig kun drejede sig om,
hvis der blev brugt autoriserede dommere.
b. De nye båndfarver blev kort omtalt og Jesper fik en planche til
brug for pinseskuet.
7. Almindelige spørgsmål og debat og
a. Lis Døssing efterlyste en fælles kalenderside på hjemmesiden –
dette forelægges webmaster
8. Eventuelt
a. Der blev omdelt en meddelelse fra webmaster, hvori omtales, at
alle regioner kan få egen redaktøradgang til klubbens
hjemmeside ved hjælp af en kode og et password. Dette betyder,
at egne hjemmesider SKAL lukkes, og eventuelle facebooksider
må ikke i adressen hedde ”Newfoundlandklubben….”.
Meddelelsen vedhæftes nærværende referat.
b. Spørgelysten var opbrugt, og mødet sluttede kl. 12.30. Med tak til
de fremmødte.

Birthe Møller Hansen

