
 
 

 
                                   NEWFOUNDLANDKLUBBEN 

      DANMARK 
                                      Specialklub under Dansk Kennelklub 

                        Stiftet 10. september 1967 

 

Referat af 

bestyrelsesmøde søndag den 18. maj 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj 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. 

Næstformand Lars Højdam bød velkommen til mødet. Der var ingen referat fra sidste møde til 

underskrift, da dette var gjort ved de tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

 

2. Konstituering, arbejdsfordeling mv.  

Der var enighed om at konstituere sig således: 

Formand: Anne Søndergaard Ejby 

Næstformand: Lars Højdam 

Sekretær: Karina S. Sørensen 

Kasserer, regioner samt dressur: Jan Marker 

Udstillingssekretær: Jan Søderberg 

Medlemskartotek: Thomas Pilborg 

Bestyrelsesmedlem / Vinderlister til posten : Birthe Møller Hansen 

 

Forud for Generalforsamlingen 2008 havde bestyrelsen fået tilsagn fra Claes Mørch om, at han 

gerne forsætter som Webmaster for Newfoundlandklubben samt ønsker at være udstillingsse-

kretær på Gold Cup 2008. Bestyrelsen var enige om at takke ja til tilbuddet. Claes Mørch behol-

der i denne forbindelse den bærbare computer som sidste år er blevet indkøbt til ovenstående 

formål.  

 

3. Siden sidst. 
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Generalforsamlingen 2008 blev debatteret. Anne Søndergaard Ejby havde lavet et udkast til en 

klumme til Newfoundlandsposten. Klummen blev godkendt og der var enighed om at den sæt-

tes i den efterfølgende Newfoundlandspost.  

 

På Generalforsamlingen 2008 blev bestyrelsen kraftigt henstillet til at genoptage rabatordningen 

for indmeldelse af nye hvalpekøbere. Bestyrelsen var enige om at tage henstillingen til sig og 

besluttede at genoptage muligheden for opdrætterne om, at indmelde nye hvalpekøbere til rabat. 

Prisen for indenlandske medlemmer er kr. 195.00 for hele året og kr. 125.00 for et halvt år. Pri-

sen for udenlandske medlemmer er kr. 275.00 for hele året og kr. 150.00 for et halvt år.  

Bestyrelsen giver Camilla Gothen besked herom, således at det kan komme med i den efterføl-

gende Newfoundlandspost. 

 

Anne Søndergaard Ejby orienterede følgende: 

Alle udstillingerne for 2008 samt 2009 er på plads mht. dommere samt sted. 

 

Birthe Møller Hansen var blevet kontaktet fra Tholo vedr. Aars udstillingen 2009. 

Man ville gerne tilbyde Newfoundlandsklubben en udstilling både fredag eftermiddag samt lør-

dag 2009. Anne Søndergaard Ejby svarede at den tidligere bestyrelse havde afslået tilbuddet, 

grundet det ikke er optimalt at tilbyde en udstilling for Newfoundlandsudstillerne en fredag ef-

termiddag. Mange ville ikke have mulighed for at deltage grundet tidspunktet. 

Den tidligere bestyrelse havde meddelt til arrangørerne at vi ikke ønskede at deltage under disse 

forhold. 

 

4. Økonomi 

Der blev aftalt at Birthe Hareskov forsat taster vores bilag m.m. 

De nye bestyrelsesmedlemmer blev herefter orienterede om km. Penge, kvartalspenge mv. som 

er gældende for de siddende bestyrelsesmedlemmer.    

 

5. Dressur / Vand / Regioner 

Jan Marker orienterede om en artikel der havde været trykt i ”Roskilde dagblad”. 

Artiklen omhandlede området i Hedeland. Man ville ikke tillade vandtræning for NFK. 

Jan Marker videresender artiklen til de andre i bestyrelsen samt til Camilla Gothen til brug i 

Newfoundlandsposten. Han vil samtidig tage kontakt til regionerne vedr. dette samt sørge for 

en bred kommunikation ud til regionerne mhb. På evt. hjælp på udstillingerne m.m. 

 

Birthe Møller Hansen omtalte SOR-hitlisten som var refereret fra et bestyrelsesmøde i septem-

ber 2007. 

Birthe Møller Hansen ville gerne om Jan Marker kunne se på muligheden for en egen hitliste til 

SOR-hundene. Anne Søndergaard Ejby forklarede at den tidligere bestyrelse havde været inde 

og se på denne mulighed. Det var svært at opbygge en sådan hitliste grundet når hundene går til 

SOR prøverne, er de enten bestået eller ej. Der er altså ikke mulighed for en pointskala grundet 

dette. 

Regionsgrænserne blev debatteret. Der var enighed om at lave en debat i Newfound-

landsposten. Jan Marker vil lave et indlæg til Newfoundlandsposten herom. 
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Bestyrelsen vil endvidere se på muligheden for et debatforum på klubbens hjemmeside. 

 

6. Newfposten 

Jan Marker ønskede at give vores Newfoundlandspost et ”face lift”. 

Der skulle indgå mere stof fra regionerne. Jan Marker vil drøfte det med Camilla Gothen og er 

meget villig til selv at hjælpe til med at indsamle artikler m.m. Jan Marker tager også kontakt til 

regionerne vedr. dette. 

 

7. Gold Cup. 

Anne Søndergaard Ejby orienterede om hvor langt vi var med dette års Gold Cup. 

Der blev herefter debatteret forskellige muligheder for en ny afvikling af finalen. 

Post møde bemærkning til Gold Cup: Det er efterfølgende besluttet i bestyrelsen at vente med en ny afvikling af finalen til 

næste år, grundet den stramme tidsplan for i år. 

 

Jan Marker tager kontakt til en vinimportør vedr. præmier til udstillerne til dette års Gold Cup.  

En mulighed kunne være en lille flaske champagne. Jan marker undersøger priserne m.m. 

 

Der var efterfølgende enighed om at næste møde kun omhandler Gold Cup 2008. 

Karina S. Sørensen tager kontakt til Claes Mørch mhb. På ”What 2 do listen” for Gold Cup. 

 

8. Eventuelt. 

Thomas Pilborg orienterede om udgifterne til Newfounlandsposten kontra prisen for et med-

lemskab af klubben. Newfoundlandklubben har d. d 501 medlemmer. 

Thomas Pilborg laver et udkast til en tilmeldingsblanket til brug ved indmeldelse af nye hvalpe-

købere for opdrætterne. 

 

9. Næste møde 

Næste møde afholdes den. 8. juni 2008 i Vildbjerg. Der bliver ikke udsendt dagsorden for mø-

det da dette kun omhandler Gold Cup 2008. 

 

________________ ________________ ________________ 

Anne Søndergaard Ejby            Lars Højdam   Karina S. Sørensen      

 

 

________________ ________________ ________________ 

       Jan Marker     Jan Søderberg     Thomas Pilborg 

 

________________   

Birthe Møller Hansen 


