
 

 

 
                                   NEWFOUNDLANDKLUBBEN 

      DANMARK 
                                      Specialklub under Dansk Kennelklub 

                        Stiftet 10. september 1967 

 

Referat af 

bestyrelsesmøde kl. 17.30 den 22. juni 2007 på DTC Vejle 

 

Til stede var Birgitte Gothen 

Lars Højdam 

Claes Mørch 

Anne Ejby Søndergaard  

Karina Sørensen 

Thomas Pilborg 

  

  

 

1. Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde. Siden sidst: Konstituering, 

arbejdsfordeling mv 

Formanden bød velkommen til mødet. Der var enighed om at fastholde den nuværende kon-

stituering og arbejdsfordeling således: 

Formand: Birgitte Gothen 

Næstformand, regioner og dressur: Lars Højdam 

Sekretær, webmaster og Gold Cup udstillingssekretær: Claes Mørch 

Kasserer og newfkontakten: Anne Søndergaard  Ejby 

Udstillingssekretær: Karina Sørensen 

Medlemskartotek: Thomas Pilborg 

Forud for Generalforsamling 2007 havde bestyrelsen fået tilsagn fra Bettina Jensen om, at 

hun gerne stiller sin arbejdskraft mere kontinuerlig til rådighed for bestyrelsen. Der var enig-

hed om, at Birgitte Gothen sender et brev til Bettina, hvor bestyrelsen takker ja til tilbudet, 

og hvor det samtidig anføres på hvilke områder Bettina kan hjælpe. 

 

2. Gold Cup 2007 – what2do-listen 

Med baggrund i den udsendte what2do-liste for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse 

og afslutning af Gold Cup 2007(drejebog) blev de sidste ”løse ender” koordineret. 

Da der ikke længere findes en støbeform til de små guldhunde, enedes bestyrelsen om at 

spørge Charlotte Gothen, om hun vil udforme en ny hvalpe-guld hund, der fra 2008 kan an-

vendes til at støbe de små guldhunde efter. 
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3. Økonomi – referater til revisorerne 

Claes Mørch udsender snarest referater til revisorerne og til regionsrepræsentanterne. 

Bestyrelsen drøftede efterfølgende behovet for at udsende referaterne særskilt til revisorer og 

til regionsrepræsentanterne, idet referaterne skal være at finde både i Newfoundlandposten 

og på hjemmesiden. 

 

4. Newfoundlandposten 

Intet 

 

5. Dressur/vand 

Intet 

 

6. Regioner 

Lars Højdam udsender indkaldelse til møde mellem bestyrelsen og regioner/vanddressuren 

den 30. september 2007 inden udgangen af juli 2007. 

 

7. Eventuelt. 

Thomas Pilborg nævnte, at klubbens medlemstal pr. 22. juni 2007 er på 512 betalende med-

lemmer. Der er stadig opført omkring 100 medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent 

for 2007. 

 

8. Næste møde 

Næste møde afholdes den 29. september 2007 forud for møde med regioner/vanddressur. 

Birgitte Gothen udsender dagsorden for mødet. 

 

 

________________ ________________ ________________ 

   Birgitte Gothen                  Lars Højdam        Claes Mørch  

 

 

 

________________ ________________ ________________ 

Anne Søndergaard Ejby     Karina Sørensen     Thomas Pilborg 


