NEWFOUNDLANDKLUBBEN
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 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.
Dagens møde startede med en debat om hvorledes tonen og tilliden til hinanden indbyrdes i
bestyrelsen skulle være. Der havde i den senere tid være nogle uheldige episoder over mailen.
Der var herefter enighed om at man skal kunne stole 100 % på hinanden samt at mangler man
information søger man den inden for egne rækker i bestyrelsen. Er dette ikke muligt skal bestyrelsen være enige om hvilke personer der evt. skal involveres.
Siden sidst er der blevet givet dispensation til 1 opdrætter pga. manglende index på sit avl.
DKK er kommet med et nyt udstillingsreglement gældende fra januar 2009.
DKK´s valgkandidatur blev debatteret. Newfoundlandklubben I Danmark er enige om at støtte
følgende kandidater:
For jagthunderacerne: Kenneth Jensen og Helle Dan Pålsson.
For øvrige racer: Ulf Fjeldsted Jørgensen.
Der er sendt brev af sted til DKK om NFK`s støtte til kandidaterne.
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hjemmesideadressen til dem.
Anne Søndergaard Ejby er blevet kontaktet af en fra Region Midt som ønskede at blive kontaktperson og forsøge at få noget mere gang i regionen. Bestyrelsen hilser initiativet meget velkommen.
Jan Søderberg tager kontakt til Claes Mørch samt Camilla Gothen vedrørende datoer til sidste
tilmelding til udstillingerne 2009, som skal sættes på hjemmesiden samt i posten.
Claes Mørch har tilbudt at stille sig til rådighed igen til Gold Cup 2009.
Bestyrelsen var enige om at tage imod dette favorable tilbud.
3. Økonomi og status
Birthe Møller Hansen spurgte til udstillingsregnskaberne fra Jan Søderberg. De er på vej men
der mangler stadig nogle bilag for at kunne færdiggøre regnskaberne.
Birthe Møller Hansen spurgte til et økonomisk mellemværende der stadig figurerer i regnskabet
til et tidligere bestyrelsesmedlem. Der var enighed om at det skulle ud af verden nu.
4.

Dressur / Vand / Regioner

Ulla Hansen har taget kontakt til regionerne om hvem der er på valg. Hun har fået svar tilbage
fra regionerne på Sjælland og Fyn. Der mangler stadig svar tilbage fra regionerne i Jylland.
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Poul Erik Rise vedr. et møde med vandfolket. Ulla tager
kontakt til ham og får tingene på plads.
5.

Newfposten

Ulla Hansen tager kontakt til Camilla Gothen vedr. kandidaterne til regionerne, således at det
kan blive trykt med i posten.

6.

Hjemmesiden

Der har været en henvendelse fra gæstebogen på klubbens hjemmeside fra 1 person som var
meget utilfreds med opdateringerne med hitlisten m.m. Anne Søndergaard Ejby skriver svar
tilbage til gæstebogen, da det ikke er muligt at svare manden personligt da han ikke har tilkendegivet sin mailadresse.
Der var enighed om at fjerne gæstebogen ved årsskiftet, da den bliver brugt som debatforum i
stedet for det som er meningen, nemlig som gæstebog.
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7.

Juleudstilling / Vinterspecial

Juleudstilling:
Der er 73 hunde tilmeldt til juleudstilling. Karina S. Sørensen køber en gave til Susanne Laursen.
Anne Søndergaard Ejby sørger for at bestille gløgg og æbleskiver ved halmanden samt at undersøge om det er muligt at spille noget julemusik.
Lars Højdam sørger for juletræ. Birthe Møller Hansen sørger for noget fyrfadslys, julepynt til
træet, slik som julemanden skal dele ud m.m.
Der var enighed om at præmien til Barn / Hund er en slikpose. Juniorhandling får et krus som
præmie. Præmier til udstillerne bliver et krus samt et 40 års jubilæumsskrift.
Der var enighed om at mødes kl. 8.00 lørdag morgen.
Vinterspecial:
Lars Højdam sørger for at bestille maden til festen. Menuen blev bestemt. Birthe Møller Hansen
sørger for en annonce til posten. Tilmelding til middagen er senest søndag den 11. januar 2009.
Anne Søndergaard Ejby sørger for at bestille medaljer til udlevering. Nogle medlemmer havde
kontaktet Lars Højdam med henblik på at lave noget spas inden medaljeoverrækkelsen.
Der var enighed om at dette kunne give et festlig indslag.
Årets Newfie blev debatteret. Der var enighed om at beslutte det på weekendmødet.
Ulf og Lotte Jørgensen samt Birthe Hareskov har givet tilsagn om at agere ringpersonale.
Der er bestilt værelser til dommer og ringpersonale på Hotel Storebælt.
Der var enighed om at bestyrelsen først møder op lørdag morgen kl. 8.00 til opsætning af udstillingen for at spare en overnatning.
Ulla Hansen sørger for indkøb af brus samt snacks til medaljeoverrækkelsen lørdag eftermiddag.
Anne Søndergaard Ejby tager kontakt til Ulf og Lotte Jørgensen med henblik på at dømme Juniorhandling.
Karina S. Sørensen sørger for indkøb af gaver til dommerne.

8.

Fremtidige præmier – Status
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på trykning. Der var enighed om at der skulle laves en form for sikring enten via vandmærke el.
lignende således at det ikke er muligt at lave plagiater. Muligheden er så herefter at indløse gavekortene til et gavekort til Kop og Kande på kr. 100.00. Birthe Møller Hansen har tilbudt at man
også kan indløse gavekortene i hendes butik. Birthe tilbød herefter at sælge dem til Newfoundlandklubben for kr. 20.00 stk. Der var enighed om dette.
Anne Søndergaard Ejby sørger for at bestille 250 gavekort hos kop og Kande a´kr. 100.00.stk.
Einer Paulsen havde kontaktet Lars Højdam om det var muligt at indføre Newfoundlandstellet
igen. Ulla Hansen tager kontakt til Weidinger for at høre på priserne hertil. Der var enighed om
at Newfoundlandklubben ikke skal ligge inde med et stor lager, men at der bliver bestilt til den
enkelte der måtte ønske det. Vedkommende der evt. ønsker
noget stel, skal selv stå for omkostningerne hertil.

9. Forretningsorden
Karina S. Sørensen sender forretningsordnen rundt til bestyrelsen. Der var herefter enighed om
at hver især kigger den igennem til weekendmødet i januar 2009, således at den kan revideres
denne weekend.

10. Eventuelt
Udstillingen i Køge den søndag den 16. August 2009, skal flyttes til lørdag den 15. december da
DKK har lavet en fejl i deres udstillingskalender. De har sat gruppe 2 hundene på til om søndagen men har reklameret med at det var om lørdagen. Newfoundlandklubben er derfor nødt til at
flytte udstillingen til om lørdagen. Såfremt at Carsten Lorentzen ikke har mulighed for at dømme er vi nødsaget til at finde en anden.
Thomas Pilborg nævnte Mosede Fort som også var en mulighed at benytte til at afholde udstillinger. Det var gratis at låne stedet.
Karina S. Sørensen har stadig ikke hørt noget fra lovudvalget i DKK. Hun tager kontakt til dem
hurtigst muligt og rykker her for.
Thomas Pilborg vil undersøge muligheden for at lave en Back Up på medlemskartoteket.

11.

Næste møde
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________________
Anne Søndergaard Ejby

________________
Lars Højdam

________________
Karina S. Sørensen

________________
Ulla Hansen

________________
Jan Søderberg

________________
Thomas Pilborg

________________
Birthe Møller Hansen

