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Fraværende

1.

Michael Kristensen

Velkomst og underskrift af referatet fra mødet den 9. september 2006 i Skanderborg. Siden sidst: Formandsmøde, Roskilde Dyrskue.

Formanden bød velkommen til mødet. Referat af mødet af 9. september 2006 blev underskrevet.
Lars Højdam, der repræsenterede Newfoundlandklubben i Danmark på DKKs formandsmøde orienterede om mødet.
På formandsmødet blev det oplyst, at der nu kun forefindes én ankeinstans – Nordisk Ankeinstans.
Det blev videre oplyst, at der tilsyneladende er opblødning mellem FCI og den canadiske
kennelklub på vej.
På formandsmødet blev det desuden oplyst, at bladet ”Hunden” vil blive forøget med 16 sider.
DKK har modtaget 315.000 kr. fra dyrevelfærdsfonden. Pengene skal bruges på projektet
”Børn og hunde”. Endvidere har DKK besluttet at investere ca. 300.000 kr. i et projekt i
samarbejde med KVL om cancerforskning.
DKK oplyste endvidere, at man havde taget kontakt til Justitsministeriet, fordi DKK finder,
at politiet ikke håndhæver dyreværnsloven restriktivt nok efter DKKs opfattelse. Justitsministeriet er dog tilfreds med politiets forvaltning af dyreværnsloven.
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stambogsregistreringer var faldet – DKK stambogsregistrerede kun 1/3 af alle stambogsregistreringer i Danmark i 2006!
For DKK var 2006 et godt udstillingsår. I forhold til 2005 var der tilmeldt ca. 10.000 flere
hunde i 2006.
DKK oplyste desuden, at der i 2006 var registreret 493 nye kenneler. Gebyret for kennelmærkeansøgning er på 1.500 kr.
Det blev endvidere oplyst, at gebyret for for sent registrering af hvalpe vil blive hævet til 600
kr. Endvidere stiger gebyret for championdiplom fra 50 kr. til 100 kr. Desuden vil der fremover kun blive anført CH-titler (DKCH og INTCH) i udstillingskatalogerne.
Birgitte Gothen oplyste, at DKK har forespurgt specialklubberne om deltagelse med stand på
Roskilde Dyrskue i 2007. Bestyrelsen besluttede – henset til en ressourcemæssig betragtning,
ikke at deltage i 2007.
Endelige drøftede bestyrelsen – på foranledning af Wivi Mørch, kriterierne for optagelse på
klubbens hvalpeliste. Bestyrelsen besluttede, at præcisere kriterierne med følgende: Såfremt
der kræves dispensation for stambogsføring af hvalpene ved DKK - f.eks. ved for sent indhentning af indekstal, kan kuldet IKKE optages på Newfoundlandklubbens hvalpeliste, førend dispensationen er givet. Kopi af dispensationen skal vedlægges. Præciseringen lægges på
hjemmesiden.
2.

DKK/ Sundhedsudvalget – HD situationen.

Bestyrelsen drøftede DKKs beslutning om fra den 1. marts 2007 at indføre skærpede HDavlsrestriktioner. Det er bestyrelsens opfattelse, at DKK ikke har taget hensyn til DKKs egen
tidligere beslutninger, hvorfor bestyrelsen sender en klar reaktion/anke til DKK. Birgitte
Gothen udfærdiger et brev til DKK. Claes Mørch har efterfølgende udarbejdet udkast til
brev, som bestyrelsen har godkendt forud for indsendelse til DKK.
Bestyrelsen besluttede desuden at gøre hele sagsforløbet tilgængelig for klubbens medlemmer på hjemmesiden.
3.

Hjemmesiden

Claes Mørch orienterede kort om fremdriften i hjemmesiden. Den vil hele tiden blive forbedret og udbygget. Et on-line tilmeldingsmodul er på vej.
Det blev desuden besluttet, at tilmeldingsblanketter til juniorhandling og til avls- og opdrætsklasser lægges ud på hjemmesiden.
Endelige blev det besluttet at oprette et champion galleri på hjemmesiden. Galleriet vil gælde
for champions fra 1992 og fremefter. Nærmere herom vil tilgå på hjemmesiden.
4.

Vinterspecialen, jf. bilag til dagsorden

Med baggrund i det medsendte bilag til dagsordenens punkt 4 drøftede bestyrelsen logistik
og praktikken omkring Vinter Special 2007. Efterfølgende inspicerede bestyrelsen udstillingshallen. Bestyrelsen blev overrasket over, at udstillingshallen ikke er placeret sammen
med Vejen Idrætscenter men er placeret i centrum af Vejen – en information, som Vejen
Idrætscenter ikke har givet Newfoundlandklubben i Danmark før nu! Bestyrelsen besluttede til trods for denne væsentlige ændring i de oprindeligt antagede konditioner, at gennemføre
udstillingen i den anviste hal, selvom det giver vanskeligere forhold.
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fastlagt. Prislisten vil fremgå af hjemmesiden.
5.

Økonomi – DKK takster, nyanskaffelser.

DKK har indført nye takster for dommere og ringpersonale. Taksterne lægges til grund for
Newfoundlandklubben i Danmarks politik på området. Lars Højdam rundsender materialet
med DKKs takster til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen besluttede at anskaffe en printer og en fladskærm til medlemskartoteket. Endvidere anskaffes en telelinse samt et billederedigeringsprogram til klubbens kamera, der pt.
administreres af redaktøren af Newfoundland Posten.
Anne Søndergaard Ejby oplyste, at der endnu mangler at indkomme regnskaber fra Region
Sjælland Vest samt fra Dressuren. Alle øvrige havde overholdt tidsfristen.
Anne Søndergaard Ejby oplyste, at Imerco er solgt, og der derfor er usikkerhed omkring gavekortenes fremtid. Bestyrelsen besluttede, at undersøge gavekortmuligheder hos andre
landsdækkende kæder. Anne Søndergaard Ejby undersøger endvidere status ved Imerco.
6.

Regioner – valg

Bestyrelsen drøftede kort status ved de enkelte regioner fsa. regionsrepræsentanter, samt
hvem der er på valg.
7.

Newfoundland Posten – annoncepriser

Bestyrelsen besluttede at fastlægge følgende annoncepriser for 2007:
Størrelse

Ikke kommerciel Kommerciel

1 år kommerciel

1/1-sides

600,00 kr

1.200,00 kr

5.000,00 kr

1/2-sides

400,00 kr

800,00 kr

3.200,00

Det bemærkes, at annoncepriserne tillige gælder for annoncer i Newfoundlandklubben i
Danmarks udstillingskataloger – dog undtaget Gold Cup 2007 kataloget.
Endvidere skelnes ikke mellem sort/hvide og farve annoncer. Priserne er enhedspriser.
8.

Udstillinger – planlægning af 2008

Punktet udskydes til næste møde.
9.

Eventuelt

Lars Højdam undersøger mulighederne for at afvikle udstilling på Bornholm på en campingplads.
Claes Mørch undersøger muligheden for at låne lydudstyr til Gold Cup 2007 ved DGI Frederiksborg Amt.

-4Næste møde
Næste møde afholdes den 4. marts 2007 kl. 10 i Nyborg. Birgitte Gothen udsender dagsorden
for mødet.
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