
 
 

 
                                   NEWFOUNDLANDKLUBBEN 

      DANMARK 
                                      Specialklub under Dansk Kennelklub 

                        Stiftet 10. september 1967 

 

Referat af 

bestyrelsesmøde den 13. januar 2008 i Nyborg 

Til stede var Birgitte Gothen 

Lars Højdam 

Anne Ejby Søndergaard 

  

Fraværende Claes Mørch 

Karina Sørensen 

Thomas Pilborg 

 

1. Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde den 25. november i Nyborg. 

Siden sidst: Afventning af svar fra SU. Claes´s brev vedr. de etiske anbefalinger. 

Vi hilste hinanden velkommen. Underskrivelse af referatet fra sidste møde måtte vente til næste 
bestyrelsesmøde, da sekretæren med referatet ikke var til stede. 

Der er endnu ikke svar fra SU om resultatet af vores forslag vedr. avl med hunde, der har status 
D i hofter. 

Brevet om de etiske anbefalinger er et led i den samlede henvendelse med andre klubber til 
DKK. 

 

2. Dommerkonferencen den 19. januar 2008 

Kompendiet er ved at være færdigt. Anne Ejby, Camilla Gothen og Birgitte Gothen har ved 
fælles hjælp sat det sammen. Anne Ejby køber tilbudsmapper, kuglepenne og skriveunderlag. 
Lars Højdam indkalder de tolv hunde, vi vil have til bedømmelser og diskussion. Lars sørger for 
handlere. Lars Højdam, Helle Stimose (handler) og Birgitte Gothen mødes hos Anne Ejby lør-
dag morgen klokken 7.30 og følges ad til DKK. Anette Pilborg sørger for forplejning til de 32 
deltagere. Lars Højdam, Anne Ejby, Camilla Gothen og Birgitte Gothen hjælpes ad med afvik-
lingen af det praktiske i løbet af konferencen. Anne Ejby afregner med hundeejerne. 

 

3. Vinterspecialen 

Vi mødes lørdag morgen til klargøring af ringe etc. Nærmere tid aftales via e-mail. 

Vi skal have hjælp til afhentning af Dorothy Collier, der lander klokken 9.10 fredag formiddag.  

Claes Mørch henter og bringer dommerne til og fra hotellet de to dage. Lars Højdam sørger for 
to pokaler til de to vindere af juniorhandler konkurrencen. Anne Ejby sørger for dommergaver 
og gave til årets newfie, indkøb af vin og snacks til medaljeuddelingen og højttaleranlæg. 
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4. Økonomi. 

Vi enedes om at støtte Helle Dan Pålssons (spanielklubben) projekt til at imødegå DKK´s be-
stemmelse om avlsbegrænsning. Anne Ejby sender kr 2000,00 til dette. 

Årsregnskabet er snarest klar til afpudsning. 

 

5. Dressur 

Intet. 

 

6. Regioner 

Intet. 

 

7. Hjemmesiden 

Vi var enige om, at de mange emner på forsiden kunne flyttes. 

 

8. Newfoundland Posten 

Intet. 

 

9. Udstillinger i 2009, lokaliteter og dommere 

Lokaliteterne fastsattes ud fra DKK´s udstillinger. DKK har fire udstillinger i Jylland og tre på 
Sjælland. Da gold cup det år skal være på Fyn, og vi har vinterudstillingen liggende fast i Ny-
borg, er der planlagt udstilling i marts og dobbeltudstilling i oktober på Sjælland. Udstillingerne i 
Aars er annulleret., da sponsorerne ikke ønsker, at vi deltager i to dage, og at vi skal være uden-
dørs. Årets sidste udstilling bliver i Jylland. Birgitte Gothen inviterer dommerne, vi enedes om at 
ville benytte og reserverer område i Vejen og hallen i Stepping. 

 

10. Eventuelt. 

Intet. 

 

11. Næste møde 

Næste møde afholdes den 2. marts 2008 i Nyborg. Birgitte Gothen udsender dagsorden for mø-
det. 

 

 

 

 

________________ ________________ ________________ 

   Birgitte Gothen                  Lars Højdam  Anne Søndergaard Ejby 


