NEWFOUNDLANDKLUBBEN
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde den 2. marts 2008 i Nyborg
Til stede var

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

1.

Velkomst og underskrift Velkomst og underskrivelse af referaterne fra møderne den
25. november 2007 og den 13. januar 2008. Siden sidst: DKK/SU?
Formanden bød velkommen til mødet. Referaterne blev underskrevet.
Birgitte Gothen oplyste, at der ikke er noget nyt i sagen vedr. avlsrestriktioner. Newfoundlandklubben i Danmark afventer DKKs svar, jf. mail fra DKK herom.
Klubben har modtaget en forespørgsel fra en svensk landseer organisation, som Birgitte Gothen
har besvaret.
2.

Formandsmødet den 15. marts. Kontakt til andre specialklubber vedr. anmeldelsesgebyrerne i forbindelse med verdensudstillingen i 2010. Canadiske dommere.
Birgitte Gothen deltager i formandsmødet ved DKK den 15. marts i stedet for Lars Højdam.
Endvidere nævnte Birgitte Gothen, at specialklubberne i fællesskab vil klage over, at specialklubberne af DKK pålægges at tage samme gebyr ifm. afvikling af specialklubudstillinger sammen med Verdenshundeudstillingen i 2009.
Endelig nævnte Birgitte Gothen at DKK kreds 10 bruger canadisk dommer ved national udstilling (CAC). Birgitte Gothen undersøger sagen på formandsmødet den 15. marts 2008 mhp.
høre, hvori forskellen består ved anvendelse af canadiske dommere.
3.

Udstillingen i Hårlev: Bemanding. Udstillingerne i 2009 – endeligt program. Gold
Cup
Ad Hårlev-udstillingen: Birgitte Gothen nævnte, at Ulla Hansen er ringpersonale på udstillingen
i Hårlev. Bestyrelsen opsætter ringe mv.

-2Der var enighed om at invitere Susanne Lauersen som dommer til juleudstillingen 2008, da hun
er blevet autoriseret dommer for racen.
Ad udstillinger i 2009: Udstillingskalenderen for 2009 blev gennemgået. Kalenderen bliver lagt
på hjemmesiden med en bemærkning om, at dommerændringer kan forekomme, såfremt DKKs
dommervalg måtte medføre dette.
Ad Gold Cup 2008: Karina Sørensen bestiller snarest rosetter til GC08.
4.

Generalforsamlingen: Kandidater, evt. lovændringsforslag fra bestyrelsen. Indkomne forslag
Der er meldt i alt 7 kandidater til bestyrelsesvalget ved generalforsamlingen.
Der er ikke regionsvalg, idet der er vakancer samt valg ved akklamation. Herefter drøftede bestyrelsen de indkomne forslag.
Uffe Søndergaard bedes modtage stemmesedler.
Camilla Gothen bedes om at være referent.
Claes Mørch bestiller 50 sæt love ved Jørgen Rüsz.
Bestyrelsen holder formøde kl. 10. Birgitte Gothen inviterer til Poul Erik Riise til formødet fra
kl. 12.
5. Økonomi
Kilometerpenge hæves pr 1. januar 2008 til kr. 2,50/km.
Revision af 2007 regnskabet foretages efter aftale med revisorerne – den 23. marts 2008 kl. 10
ved Birthe Hareskov.
Newfoundlandklubben i Danmark tegner en lovpligtig arbejds- og erhvervsskade forsikring – nu
for 1 år ad gangen.

6. Dressur/Vandarbejde
Birgitte Gothen oplyste, at Lis Døssing har haft en korrespondance med DKK, hvor DKK tilsyneladende ikke længere vil anerkende de retningslinier, som DKK oprindeligt har anerkendt.
Det drejer sig om uddannelse af instruktører. Lis Døssing har på ny sendt materiale til DKK.
7. Regioner – Regionsgrænserne på Sjælland.
Bestyrelsen drøftede de geografiske regionsgrænser, idet der til generalforsamlingen ikke vil være
kandidater til mindst 3 regionsrepræsentanter i hver nuværende region. Det kan overvejes at
forsøge at tilnærme regionsgrænserne de administrative regionsgrænser, der er gældende efter
kommunalreformen pr 1. januar 2007.
8. Newfoundland Posten
Intet.

-39. Hjemmesiden
Claes Mørch orienterede om, at der igen vil ske en mere jævn opdatering af hjemmesiden. I forbindelse med webmasterfunktionen nævnte Claes Mørch, at han gerne vil beholde den pc, som
han pt. Råder over i egenskab af webmaster og sekretær, såfremt bestyrelsen fortsat ønsker, at
Claes Mørch varetager webmasterfunktionen.
10. Eventuelt.
Bestyrelsen drøftede dommeransøgning. Bestyrelsen vil imødekomme ansøgningen.
11. Næste møde
Næste møde afholdes den 12. april 2008 kl. 10 – umiddelbart før Generalforsamling. Birgitte
Gothen udsender dagsorden for mødet.
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