NEWFOUNDLANDKLUBBEN
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2008 kl. 17.00 på Nyborg Strand i Nyborg.
Til stede var

Anne Søndergaard Ejby
Lars Højdam
Karina S. Sørensen
Jan Søderberg
Jan Marker
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.
Der blev drøftet at der siden sidst havde været 3 dispentationssager vedr. avl.
Vordingborg udstillingen er veloverstået. Der havde været en del problemer med kioskudsalget,
men det er på plads nu. Der var enighed om at vi fremover selv står for forplejning af dommer
samt ringpersonale på Vordingborg udstillingen. Der var også enighed om at vi en anden gang
skal tænke på at begge dommere skal kunne kommunikere sammen på ens sprog.
3. Økonomi
Jan Marker oplyste hvor meget der stod på kontoerne. Anne Søndergaard Ejby havde talt med
Claes Mørch og forventede at vi i løbet af 14 dage vil modtage regnskabet fra Gold Cup.
Der forventes et pænt overskud fra Gold Cup 2008.
Claes Mørch fremsender regnskabet snarest.
Thomas Pilborg havde optalt betalende medlemmer til d. d 534 medlemmer.

-24. Dressur / Vand / Regioner
Jan marker oplyste at man havde efterlyst fra nogle vandfolk at man godt ville have en hitliste
op at køre. Bestyrelsen er positivt stemt for en sådan hitliste. Bestyrelsen opfordrer til vandfolkene selv kommer med et oplæg til en sådan hitliste. Endvidere er der pt. ikke behov for en hitliste til lydighed, såfremt der bliver et behov for en hitliste til dressurfolkene kan den tidligere
benyttede hitliste tages i brug igen.
Vedr. weekendmøde har Anne Søndergaard Ejby spurgt til Svenstrupgård i Korsør.
Det var muligt at vi kan afholde dette weekendmøde med regionerne d. 10 – 11. januar 2009.
Der var enighed om at tage imod dette tilbud.
5. Newfposten
Der var intet nyt til dette punkt. Bestyrelsen er meget tilfreds med Camilla Gothens arbejde.
6. Hjemmesiden
Vedr. avlshanhundelisten skal den opdateres. Lars Højdam vil gerne påtage sig at opdatere denne liste løbende og herefter give Claes Mørch besked om eventuelle rettelser. Der vil fremoverstå en notits på hjemmesiden vedr. at bliver hunden taget af denne liste pga. for lavt index skal
folk selv sørge for at få hunden på listen, hvis den stiger igen.

7. Verserende sager
De 2 verserende sager blev drøftet og der var enighed om at Formand Anne Søndergaard Ejby
skulle give svar tilbage på bestyrelsens vegne.

8. Års / Juleudstilling
Vedr. Års udstilling blev der snakket om afhentning af dommerne. Det er pt. næsten på plads.
Vi mangler stadig svar fra Cindy Pettersson.
Ringpersonalet er på plads.
Der var enighed om at udlevere krus til de næste 3 udstillinger der er tilbage i året 2008.
Lars Højdam har styr på Juniorhandlerdommerne til Års udstillingen.
Der blev herefter snakket om fremtidige præmier. Der var enighed om at benytte Kop og Kande. De vil minimum lave et gavekort på kr. 100.00. De fremtidige præmier vil forsat have en
værdi på kr. 25.00. men der bliver lavet nogle lamineret værdikort på kr. 25.00. Lars Højdam
tager kontakt til Jørgen Ruzs vedr. dette. som så samles sammen og herefter bliver indløst i
Newfoundlandklubbens information. Der bliver meddelt i posten at man også har mulighed for
at indløse værdikortet på kr. 25.00 i vores informationsstand eller i Birthe Møller Hansens butik.
Vedr. juleudstillingen er Birthe Møller Hansen ved at undersøge muligheden for ringpersonale.
Det er på plads med dommeren. Jan Marker gav 12 flasker rødvin som klubben kan give som
dommergaver. Der er stadig en gave tilbage fra Gold Cup. Der var enighed om at sponsorere
den til bedste veteran.

-3Lars Højdam tager kontakt til Keld Kristensen, om han vil være julemand på udstillingen.
Anne Søndergaard Ejby tager kontakt til halmanden vedr. forplejning af dommer og ringpersonale og gløgg samt æbleskiver til udstillerne.
9. Skrivelse til DKK vedr. udstillingsregler
Jan Marker ser på ændringerne et udkast til udstillingsreglerne vedr. hvad muligheder/rettighederne man som Specialklub har overfor sanktioner el. misbilligelse.
Jan Marker ser også på et nyt udkast til overenskomsten imellem Newfoundlandklubben I
Danmark samt Dansk Kennel Klub.
Birthe Møller Hansen ser på et udkast til DKK vedr. udstillingspræmieringsreglementet.
Der skal indgives en klage inden 1. oktober 2008 til DKK. Såfremt man har nogle indsigelser
hertil.
Der var enighed om at kræve at vi skal genindføre de gamle udstillingspræmieringsregler.
10. Eventuelt
Der var enighed om at vi i bestyrelsen bruger efteråret på at indsamle information til brug i dispensation af avlgodkendelsen af fejlfarvede. Vi tager fat på det endelige på weekendmødet i
januar 2009.
11. Næste møde
Næste møde afholdes den. 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.
________________
Anne Søndergaard Ejby

________________
Lars Højdam

________________
Karina S. Sørensen

________________
Jan Marker

________________
Jan Søderberg

________________
Thomas Pilborg

________________
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