NEWFOUNDLANDKLUBBEN
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde den 25. februar 2007 kl. 10 i Nyborg
Til stede var

Birgitte Gothen
Lars Højdam Kristensen
Claes Mørch
Anne Ejby Søndergaard
Karina Sørensen
Thomas Pilborg

Fraværende

Michael Kristensen

1. Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde. Siden sidst: evt. meddelelser fra
DKK. Bornholm 07:
Formanden bød velkommen til mødet. Referatet fra mødet den 14. januar 2007 blev underskrevet.
Birgitte Gothen oplyste, at Susanne Lauersen skal gå aspirantprøve den 24. marts 2007.
Hun oplyste videre, at Lis Døssing har modtaget et brev, hvori det meddeles, at Lis Døssing er
blevet Årets Newfie 2006..
Newfoundlandklubben i Danmark har i flere år haft samarbejde med Bernersennenklubben mht
dommer /ringpersonale og ring på Bornholm, og det er aftalt, at vi også deler i år.
I forbindelse med Bornholmerudstillingen den 30. juni oplyste Lars Højdam at han havde haft
kontakt til en bornholmsk campingplads om, hvorvidt en udstilling kan afvikles der, idet der
som noget nyt er der kommet et brev fra DKK-kredsen om, at de vil kræve kr. 1000,00 af specialklubberne for at benytte DKKs ringe. Som alternativ løsning ville Lars Højdam se på muligheden for at afholde udstillingen et andet sted på Bornholm, og da skulle Bernersennenklubben
naturligvis følge trop med os.
Post møde bemærkning: Siden er der kommet et nyt brev fra kredsen, hvor de nu har reduceret beløbet til kr 10,pr deltagende hund, - der har nok været protester - spørgsmålet er, om der er fundet et andet sted, eller om vi skal
blive på kredsens udstilling.
2. Evaluering af vinterspecialen, bl.a. klubchampionatsdiplom, procedure i forbindelse
med overrækkelse af medaljer
Birgitte Gothen laver en oversigt over KLBCH. Det blev desuden aftalt, at Karina Sørensen
udarbejder et par udkast til nye diplomer til KLBCH, hvoraf et udvælges og anvendes fremover.
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enkelte kritiske røster ifm. medaljeuddelingen.
Det blev derfor besluttet, at medaljeuddelingen i 2008 foregår om lørdagen umiddelbart efter de
afsluttende konkurrencer. I den forbindelse vil klubben markere dette ved at byde på et glas
mousserende vin og et stykke kransekage. Desuden besluttedes det, at der afholdes fællesspisning på Hotel Nyborg Strand lørdag aften.
3. Planlægning af udstillinger i 2008 - se bilag vedr. emner af dommere.
Bestyrelsen drøftede udstillingssteder og dommeremner for 2008. I den forbindelse var der
neighed om, at der i 2008 desværre ikke er mulighed for at lave en dansk-tysk grænseudstilling.
Claes Mørch retter henvendelse til den tyske newfoundlandsklub (Helmuth Lauer) og meddeler
dette.
Det blev desuden besluttet, at Thomas Pilborg, Anne Ejby, og Lars Højdam mødes med Ravnsborghallen med henblik på at få udarbejdet en kontrakt gældende for Gold Cup 2007. Karina
Sørensen og Claes Mørch kigger efter områder i Jylland til Gold Cup 2008.
4. Repræsentantskabsmødet den 17. marts i Nyborg. SU/HD situationen
Bestyrelsen drøftede herefter DKKs beslutning om pr. 1. marts 2007 at indføre skærpede HD
avlsrestriktioner for newfoundlandshunden. Birgitte Gothen oplyste, at hun mundtligt var blevet
informeret om, at DKK har erkendt, at der er begået en fejl.
Birgitte Gothen og Anne Søndergaard Ejby deltager i repræsentantskabsmødet i DKK den 17.
marst 2007. Det er opfattelse, at der fra en række specialklubber vil blive tilkendegivet en vis
utilfredshed med DKKs service overfor specialklubberne.
Endelig drøftede bestyrelsen sundhedssituationen generelt. Der er enighed om, at Claes Mørch
på klubbens vegne udfærdiger et brev, der tilstiles DKKs sundhedsudvalg, og hvor NF-klubben
bl.a. ønsker DKKS vurdering af den gennemførte sundhedsundersøgelse, idet bestyrelsen ikke
umiddelbart ser at DKK har anvendt det materiale, som DKK har bedt Newfoundlandklubben
i Danmark om at sende.
5. Generalforsamlingen. Dirigent, eventuelle kandidater etc.
Der er ikke indkommet kandidater til den ledige bestyrelsespost. Hvis der ikke melder sig nogen
inden 1. marts, er Anne Søndergaard Ejby valgt med akklamation. Desuden vil der være en vakant bestyrelsespost. Bestyrelsen drøftede dette forhold og fandt det problematisk og ærgerligt
at måtte konstatere, at det frivillige foreningsarbejde har så svære kår.
Der var enighed om at rette henvendelse til DKKs jurist for at høre, om bestyrelsen lovligt kan
fortsætte med 6 personer.
Til Generalforsamlingen den 12. maj var der enighed om at foreslå Arno Mark som dirigent og
Camilla Gothen som referent. Endelig var der enighed om at spørge Uffe Søndergaard, om han
vil tage i mod stemmesedler.
6. Økonomi
Anne Søndergaard Ejby gennemgik regnskabet for 2006. I budgettet for 2006 var der budgetteret med et underskud på ca. 21.000 kr. – underskuddet blev på ca. 15.000 kr.
Bestyrelsen fandt, at regnskabet overordnet set så fornuftigt ud. Regnskabet skal revideres af de
2 valgte kritiske revisorer. Der var enighed om, henset til sandsynligheden for at bestyrelsen skal
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7. Regioner
Intet.
8. Newfoundland Posten
Newfoundland Posten er netop på vej ud til medlemmerne. Da posten er tidligt færdig, var der
enighed om, at sende den ud som B-post – for at spare på portoen.
9. Dressur/vand
Intet.
10. Eventuelt
Camilla Gothen havde fået forespørgsler på billeder, der er blevet taget på udstillinger. Bestyrelsen var enig om, at Camilla ikke skulle pålægges yderligere arbejde. Derfor fandt bestyrelsen, at
Camilla selv finder en løsning med evt. salg af billeder, idet dog de billeder, som er taget med
klubbens kamera, har Newfoundlandklubben i Danmark copy right på.
11. Næste møde
Næste møde afholdes den 12. maj 2007 forud for generalforsamlingen.
Post møde bemærkning: Bestyrelsen har dog fundet det nødvendigt at holde et møde før generalforsamlingen – den
9. april 2007 kl. 10 i Nyborg. Birgitte Gothen udsender dagsorden for mødet.
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