Referat af bestyrelsesmøde på Villa Gulle
søndag den 21. april kl. 10:00
Dagsorden.
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 20. januar
Referatet blev sendt rundt og underskrevet.
2. Siden sidst
Randersudstillingen fungerede godt , selv om det var lidt koldt. Tæt kontakt mellem udstillerne og
en god stemning. Fint at Berit og Knud hjalp til med sponsorpræmier og kontakt til ridehallen. Der
blev taget billeder af vinderne med sponsorpræmier.
Møde i udstillingsudvalget afholdt vedrørende Gold Cup. Økonomien blev drøftet, og der er
enighed om, at prøve at mindske udgifterne i år. F.eks er der sparet en dag på GC således, at man
først kan komme ind på pladsen onsdag.
Der er indsneget sig en fejl i Newfposten om, at Jan skal vælges på Generalforsamlingen, men det
er han automatisk, da der ikke er andre kandidater, så det er en fejl som Peter gør opmærksom på
på GF.
Helle Thulin har ved sms til formanden den 20. april meddelt, at hun ønsker at udtræde af
bestyrelsen. Arbejdsplan for kommende bestyrelses år.
Vi fremlægger nogle fokuspunkter der kan give bedre økonomi bl.a. :
Regionssamarbejde
Økonomi
Medlemstilbud
3. Budget
Budgettet for 2013 gennemgås og det aftales, at Jan gennemgår det på Generalforsamlingen den
21. april kl. 13.
4. Kandidater til bestyrelsen
Bestyrelsen drøftede situationen med de ubesatte bestyrelsesposter. Emnet skal drøftes på
Generalforsamlingen. (GF)

5. Sponsoraftaler: Jan Marker undersøger muligheden for indkøb af glas som skal slibes med
newfsilouet til brug for erindringspræmier.

6. Cystenurie – Wivi fremlægger forslag om at cystenuriatest skal indgå i forbindelse med, at
hvalpekuld kan få betegnelsen ”Denne hund er avlet efter DKK og NFK avlsanbefalinger” på
hvalpenes stambog.
Bestyrelsen er enige om, at avlsdyr der skal bruges i avl skal begge testes for cystenurie.
Emnet er til drøftelse og beslutning på GF.
7. Nyt fra:
a. Udstillingsudvalget
Der bør laves GC møde for bestyrelsen og udstillingsudvalget snart. Udstillingskalender 2014
foreslås VS + GC + juleudstillingen skal være faste evt. Nyborg.
Derudover at lave 2 dobbeltudstillinger i foråret og i efteråret. Det bliver Mosede Fortet i efteråret
og Jylland i foråret. Der skal selvfølgelig tages hensyn til DKK udstillinger i 2014. Udstillingsudvalget
arbejder videre med det.
b. Sundhedsudvalget
Opdrætterseminaret er svært at finde dato på. Nu er der den 26/10 der er i spil med Berner
Sennenklubben og Helle P. fra DKK.
Det foreslås, at opfordre medlemmerne til at melde sig som kandidater i sundhedsudvalget Det
foreslås at de to ledige pladser skal besættes hurtigst muligt og at det er vigtigt , at medlemmer
deltager i dette arbejde. Annoncering på hjemmesiden og i Newfposten hurtigst muligt.
8. Newfpostens redaktion
Louise fratræder som redaktør, når Jan indtræder som redaktør d.d med glidende overgang.

9. Webmaster
Udskydes til næste møde
10. Regionerne – intet nyt
11. Økonomi – intet nyt

12. Evt. (Fastlæggelse af mødedatoer for næste kvartal)
13. Lukket dagsorden

