Referat af bestyrelsesmødet den 19. maj
2013 på udstillingen i Svendborg.
Dagsorden.
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 21. april
Udsættes til næste møde.
2. Siden sidst
Lars Højdam har fået ny mail: blachhoudini4@gmail.com
Udstilingsudvalget har optalt inventar og lavet liste til NFK traileren.
Der er kommet forslag til dommere til udstillingerne i 2014 fra udstillingsudvalget.
Der er kommet nye oplysninger om SAS DNA test fra Universitetet i North Carolina.

3. Sponsoraftaler:
Hvordan skal præmierne fordeles resten af året?
WM udarbejder et forslag til fordeling af sponsorpræmier for resten af året 2013
Med hensyn til de nye glas, er det drøftet om der skal være mulighed for at vælge enten 25 kr.
gavekort eller glas som erindringspræmie. Det er besluttet, at dette skal være gældende fra og
med udstillingen på Gold Cup.
Lars Højdam laver et nyt forslag til gavekortlayout og sender til bestyrelsen til godkendelse
inden den 25/5.

4. Nyt fra:
a. Udstillingsudvalget
 Gold Cup – arbejdsplanen er gennemgået og godkendt
 Udstillingskalender og dommere – Lars undersøger dommermuligheder.
 Pokaler fra Birthe Møller (fordeling/anvendelse) – det undersøges om de
kan anvendes til juniorhandling og barn og hund.
b. Sundhedsudvalget



Vælges kandidater til udvalget 2 stk. – WM udarbejder tekst til indkaldelse
af kandidater til Sundhedsudvalget.
 SAS DNA-test info – WM informerer om det og der arbejdes videre på om
danske hunde kan testes for SAS via blodprøve.
5. Newfpostens redaktion – Jan Marker har overtaget redaktørposten.
Alle sponsorerne skal nu sende til JM.

6. Webmaster – intet nyt
7. Regionerne – Jesper informerer om regionernes virke.
8. Økonomi – intet nyt
9. Evt. (Fastlæggelse af mødedatoer for næste kvartal)
Generalforsamlingen kan afholdes den sidste lørdag i april 2014 for at vi kan gå fri af påsken.
Det undersøges om det kan blive der.
Næste møde 31/8 – 1/9… weekendmøde hvor regioner skal inviteres om søndagen den 1/92013

