
 
 

 
                                   NEWFOUNDLANDKLUBBEN 

      DANMARK 
                                      Specialklub under Dansk Kennelklub 

                        Stiftet 10. september 1967 

 

Referat af 

bestyrelsesmøde tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 16.30 på Loddenhøj i Nyborg.   

Til stede var Anne Søndergaard Ejby 

Lars Højdam 

Karina S. Sørensen 

Jan Søderberg 

Ulla Hansen 

Thomas Pilborg 

Birthe Møller Hansen 

  

  

 

1. Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde. 

Formand Anne Søndergaard Ejby bød velkommen til mødet.  

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 

2. Siden sidst. 

Jan Marker har valgt at trække sig fra bestyrelsen pga. samarbejdsvanskeligheder med den øvrige 

bestyrelse.  

Ovennævnte blev drøftet. En velkomst skal lyde til Ulla Hansen, der nu er trådt ind i bestyrelsen 

da hun er 1. suppleant.  

 

3. Rekonstituering af kasserer samt kontaktperson for regioner, dressur og vandtræ-

ning. 

Der var enighed om at Birthe Møller Hansen træder ind som kasserer samt at Ulla Hansen træ-

der ind som kontaktperson for regioner, dressur og vandtræning fra d.d. 

 

4. Økonomi 

Anne Søndergaard Ejby har stadigvæk adgang til kassererens konto. Hun sørger for diverse be-

talinger indtil Birthe Møller Hansen overtager kontoen. 

På sidste bestyrelsesmøde blev der aftalt at Karina Sørensen skulle se efter et bilag til forret-

ningsordnen som omtalte hvilket kvatalsbeløb der skulle gives til de forskellige poster, som 

hvert bestyrelsesmedlem besad. Dette bilag forefindes ikke i hverken protokoller eller den Cd-
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rom som Karina Sørensen har fået, da hun overtog posten som sekretær. Karina Sørensen tager 

kontakt til Claes Mørch om han ligger inde med dette bilag. Er dette ikke tilfældet bliver punktet 

sat på næste bestyrelsesmøde, således at der kan udfærdiges et. 

 

5. Dressur / Vand / Regioner 

Ulla Hansen tager kontakt til Jan Marker så hun kan overtage igangværende ting fra denne post. 

 

6. Newfposten 

Anne Søndergaard Ejby kontakter Camilla Gothen med de rettelser der er til kolofonen i po-

sten, i forbindelse med at Ulla Hansen er trådt ind i bestyrelsen. 

 

7. Hjemmesiden 

 Der var ingen ting til denne. 

 

8. Verserende sager 

De 2 verserende sager blev drøftet igen.  

  

Der var enighed om at overdrage sag nr. 1 til viderebehandling i DKK. 

Der var enighed om at svare tilbage i sag nr. 2, at vi i bestyrelsen fastholder vores beslutning i 

henhold til overenskomstens paragraf 11 stk. 4. Vi afslutter herefter sagen.   

 

9. Aftaler/ beslutninger via mail. 

Der var enighed om at de beslutninger som bliver foretaget pr. mail skal udskrives af klubbens 

sekretær og tages med på det efterfølgende bestyrelsesmøde og tages under punktet ” siden 

sidst”, således at det bliver ført til protokols.  

 

10. Aars / Juleudstilling. 

De sidste ting vedr. Aars udstillingen blev vendt.  

Vedr. juleudstillingen oplyste Birthe Møller Hansen at hun havde fået accept fra ringsekretær 

Helle Schou. Vi har endnu ikke fået fat på en ringassistent, men der arbejdes på sagen.  

 

11. Eventuelt 

Anne Søndergaard Ejby samt Birthe Møller Hansen havde deltaget i et fællesmøde med andre 

specialklubber vedr. valg af kandidater til DKK. Der blev orienteret herom. 

  

Bestyrelsen havde modtaget en mail fra Astrid Indrebø vedr. en undersøgelse af hoftedysplasi 

der er foretaget af Aarhus Universitet samt Norsk Kennel Klub. 

 

Thomas Pilborg oplyste at der er d.d. 545 medlemmer i NFK. 

 

12. Næste møde 

Næste møde afholdes den. 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.  
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________________ ________________ ________________ 

Anne Søndergaard Ejby            Lars Højdam   Karina S. Sørensen      

 

 

________________ ________________ ________________ 

       Ulla Hansen     Jan Søderberg     Thomas Pilborg 

 

________________   

Birthe Møller Hansen 


