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Referat af bestyrelsesmøde den 22. 
september på Villa Gulle kl. 10:00. 

Dagsorden. 
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 19. maj 

 

2. Siden sidst. Velkomst til nye BE-medlemmer 

Peter har lovet Michelle at få sendt diverse certer ind til DKK for at registrere klubcerter og 

veterancerter, hvilket han gør hurtigst muligt. Claes og Anne træder ud ultimo december 2013.  

Der har været afholdt valg til bestyrelsen, der er afgivet 82 stemmer. Mogens Frølund 35, Malene 

28 og Leif 19. Dermed er Mogens Frølund og Malene  Krarup er valgt ind. Leif Hansen ønsker på 

nuværende tidspunkt ikke at være suppleant. 

Jesper forslår visitkort til regionsrepræsentanter og bestyrelse til uddeling og markedsføring af 

klubben. 

3. Konstituering 

Formand: Peter Vestergaard 

Næstformand: Wivi Mørch sponsoransvarlig, formand for Sundhedsudvalget 

Sekretær:  Malene Krarup 

Kasserer og medlemsliste: Jan Marker 

Udstillingsansvarlig: Lars Højdam, Mogens Frølund, Jesper Petersen, Peter Vestergaard(hundeweb) 

Regioner og vandarbejde: Jesper Petersen 

Wivi Mørch udarbejder forslag til opgavefordeling på bestyrelsesposerne. 

4. Økonomi 

Jan Marker konstaterer at medlemsantallet er stagneret og vi skal prøve at få flere medlemmer. 

Jan fortæller hvordan planlægningen af Gold Cup  er i gang 2014 og det ser ud til at økonomien er 

meget interessant i forhold til Nyborg Idrætspark. Jan får det endelig budget for GC 2014 i næste 

uge.  
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Indtil videre er der et overskud på 49.000 kr. her i september 2013. Udover det er 

dommerudgifterne til Mosede fort og Juleudstillingen i beregnet. Kasseren konstaterer, at det ser 

meget ud til at der bliver overskud i 2013. 

5. Godkendelse af Hans Erik Pedersens ansøgning vedr. indstilling til eksteriørdommer.  

Bestyrelsen godkender ansøgningen og formanden skriver en mail til Hans Erik Petersen med svar 

på ansøgningen. 

6. Newfpostens redaktion 

Første blad fra Jan Marker kort evaluering: Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra 

både danske og udenlandske hundeejere.  

Jan Marker kontakter Camilla Gothen for at få juniorhitlisten så den kommer med i bladet ligesom 

barn og hund resultater /deltagelse skal nævnes + billeder. 

Spørgsmålet om udsendelse og antal af Newfposter skal på dagsorden på næste bestyrelsesmøde. 

Jan laver et overslag over hvad bladet koster til næste møde. 

Jørn Rüsz har sponsoreret plakattryk af forsiden på Newfposten til den, som har indleveret det 

billede, der bliver valgt til forsidebilledet. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at uddele fotos i plakatstørrelse af og til vinderhundene til 

Vinterspecialen, og tager det op som punkt til næste møde. 

7. Regionerne 

Nyt : Der er lidt problematik om opdatering af regionsmedlemmer og postnumre på hjemmesiden 

– det vil blive opdateret hurtigst muligt. 

Der sker ikke meget, vi prøver lidt vandtræning og ringtræning, men der er ikke ret mange 

tilmeldinger. Dog var der stor tilslutning Ulslev strandcamping i september og det var en stor 

succes. 

Næste generalforsamling skal der opstilles kandidatur i regionerne ligesom til bestyrelsen  Peter 

tager opgaven i forbindelse med Generalforsamlingsplanlægningen. 

8. Nyt fra: 

a. Udstillingsudvalget 

Koordinering af udvalgets opgaver samt plan for overlevering Anne & Claes 

stopper i udvalget pr. 31.12.2013 (jeg forslår vi løser opgaven internt i BE. 
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Peter Vestergaard vil gerne tage opgaven med udstillingstilmelding mv. og Claes 

vil gerne hjælpe med det for Vinterspecialen januar 2014. 

Højst 2 dage efter sidste tilmeldingsfrist skal Claes og Peter mødes for at 

gennemgå og færdiggøre udstillingen til DKK og klargøre PM. 

 

Udstillingskalender og dommere(Anne) 

2015 udstillingskalenderen skal snart iværksættes. Man lægger de udstillinger vi ved der er faste 

ind med datoer. Dernæst diskuteres dommere, her indtænkes økonomien, men der kan opstå 

problemer hvis vi vælger forkerte dommere og der ikke kommer ret mange tilmeldinger. 

Der skal skrives breve for at få dokumentation på papir med deres underskrift . Derefter skal der 

aftales rejseforhold, hvor der skal bestilles det billigste, men alligevel en fornuftig kvalitet. Der skal 

efterfølgende bestilles fly og hotel samt overvejes, hvordan transporten fra hotel til udstillingen og 

tilbage. 

Dernæst skal der skrives til dem vi prioriterer højest, for at høre om de kan – dernæst skrives til de 

øvrige således, at dommerne bliver placeret på de enkelte udstillinger. DKK skal godkende 

dommervalget og man skal derfor huske at ansøge. 

Dernæst ses på hvilke steder der er økonomisk ansvarligt. Der skal skrives rundt til alle mulige 
steder for at finde det mulige. 

Der købes gaver til dommere og hæves penge til ringpersonale mv. fra kasseren. 

Dommerne og ringpersonalet skal nurses, og det skal man huske. 

Anne vil gerne give gode råd, hvis vi er i tvivl. 

Udstillingskalenderen 2014 er på plads, og Anne har fået accept af alle dommere. 

Vi kender ikke gebyrerne for næste år 2014. Man bør skrive til DKK og spørge? 

 

Evaluering GC 2013 

Det har være et succes, stemningen var god og har givet et fornuftigt overskud. En del af 

udlændingene har ytret ønske om noget mere socialt. Der er ønske om at arrangere noget 

sammen med NFK. Der var kritik over at man først kunne komme ind om onsdagen.  

Det var godt, at der blev taget vinderbilleder i ringen. 

Dette er taget til efterretning. 
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Mosede Fort opfølgning 

Lars kommer med traileren, og de der deltager mødes og hjælpes med at stille op: Peter, Jan M, 

Malene  - Wivi og Claes kommer omkring kl. 10. 

Rosetter er bestilt til Mosede, Wivi  bestiller sponsorpræmier, der leveres hos Jan Marker. 

Jan Kiding tager sig af forplejning også til ringene. Slik og frugt tager Peter sig af. 

Anne har styr på dommergaver. Katrine skriver begge dage. 

Gold Cup 2014 

Det skal fortløbende med som punkt og der udfyldes en ”to do liste” på næste møde. 

b. Sundhedsudvalget 

 Nyt vedr. kandidater 

Bestyrelsen drøftede både udstillingsudvalget og sundhedsudvalget organisation og arbejde og har 

besluttet, at da bestyrelsen nu er 7 personer, vil opgaverne i disse udvalg blive fordelt blandt 

bestyrelsesmedlemmerne. Det vil selvfølgelig være muligt for medlemmerne, at komme med 

input til aktuelle emner, som der ønskes behandlet i klubben. Ved næste møde vil de nærmere 

detaljer blive behandlet.  

Wivi skriver til de indkomne opstillede kandidater om situationen. 

Webmaster 

Claes ønsker at afslutte pr. 31.12.2013. Jan Marker har muligvis et forslag til ny webmaster, som 

undersøges.  Claes orienterer om webmasteropgaven. 

Klubbens love 

Det skal være et fortløbende punkt som skal udmunde i revision af lovene. 

Evt.  

Næste møde er aftalt til 12. januar 2014 kl. 10.00 på Villa Gulle i Nyborg.  

 


