
 Newfoundlandklubben, Region Fyn 

 Regionsmøde onsdag d. 26. januar 2022. 
 

Mødet blev afholdt hos Peter og Ulla, Odense 

 

Til stede var: Lisa, Annette (Christensen), Janne, Gerda, Erik, Marianne, Erling, Ulla, Peter, Bitten 

og Mulle (Fra Newfbestyrelsen) 

Før mødet havde vi opfordret til at man, foruden coronapas som minimum havde taget/fået en 

selv/kviktest. 

 

Dagsorden: 

 Siden sidst: 

 Hvordan gik vores aktiviteter? 

 Info fra bestyrelsen? 

 Hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer? 

 Aktiviteter på hele Fyn. 

 Folder/Flyer hos opdrættere? 

 Hvad kan vi gøre for at fastholde de medlemmer vi har? 

 Variation i aktiviteter/arrangementer? 

 Aktiviteter i 2022: 

 Evt.: 

 

Referat (Bitten): 

Vi begyndte med en lille hurtig præsentationsrunde. 

 

Vi var enige om, at vi havde haft nogle dejlige arrangementer i løbet af 2021. Der kom mange 

gode ideer frem, både nye og gamle. Vi vil undersøge de nye idéer lidt nærmere for at se om det 

er nogle vi skal bruge i år. 

Ideer: 

 Pelspleje hos Anne og Kenneth. (Marianne undersøger om det er muligt og hvis ja, 

hvornår.) 

 Formiddagstræning ved Camilla Fjeldsø (Bitten undersøger pris, antal gange og hvor) 

 ”Udflugt” til Brændholdt Hundebane, hvor hundene kan få lov at lege på skift, så vi 

er sikre på at alle får en god oplevelse – og i mens er der kaffe og kage, til dem der ikke har 

hunde inde på banen. 

 Vognkørsel – Peter tager kontakt til Berner Sennenklubben i Haderslev 

 Svømmehal 

 Fredrag: 1. hjælp til hunde, Hundens sprog/signaler 

 Ringtræning (Arrangeres af Mulle og/eller Louise, når de har fået fikset deres bentøj 

 ) 

 

Planlagte aktiviteter: 

 30. april: Tarup-Davinde-dag 



 20. august: Grill hos Peter og Ulla – evt. med gåtur/aktivitet med hundene inden. 

 5. november: Fællesspisning (Lisa og Annette arrangerer) 

 10. december: Julegåtur og efterfølgende gløgg hos Gerda og Erik. 

 

Udover disse aktiviteter, er der jo diverse gåture, evt. Svendborg, Fåborg osv. for at komme rundt 

på hele Fyn. Vi venter med at sætte dato på gåturene indtil vi ved, om vi skal bruge nogle af de 

ting, vi er ved at undersøge. Ellers er medlemmerne jo mere end velkomne til at arrangere en tur! 

 

 

Snakken kom også hurtigt ind på, hvad vi kunne gøre for at få nye medlemmer, samt fastholde de 

medlemmer vi allerede har. 

Vi prøver at lave nogle lidt andre arrangementer end vi plejer, måske i samarbejde med Region 

Syd. Derudover opfordrede vi bestyrelsen, til at lave en folder som kunne komme ud til 

opdrætterne til de nye hvalpekøbere, men som vi (regionerne) også kunne have med på/til vores 

arrangementer. 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

Mulle fortalte, at de havde brugt en del tid på at overtage, færdiggøre og planlægge de næste de 

næste års udstillinger, men at det begyndte at ”tage form” og at de nu kunne begynde at fokusere 

på noget andet. De har valgt at Louise og Mulle skulle være med til diverse regionsmøder, for på 

den måde, at få et bedre indblik i hvad der sker i regionerne. 

Vi efterlyste, at vi fik en liste om hvem vi skulle kontakte, hvis vi havde ændringer/tilføjelser. (Vi 

har flere gange skrevet, for at få ændret kontakt-informationerne på hjemmesiden, ligesom 

informationerne om regionsmødet ikke er kommet på hjemmesiden.) 

Regionerne har 1500,- der kan bruges på arrangementer/aktiviteter. 

 

Evt.: 

Vi blev enige om at holde fast i vores ”kaffekasse”. Vi opfordrer deltagerne til at betale lidt til 

kassen til vores arrangementer, så vi har lidt penge vi f.eks. kan bruge til gaver mm. 

 

 

Jeg beklager at referatet ikke er helt så struktureret som dagsordenen – men så igen: Det var 

mødet jo heller ikke!  


