NEWFOUNDLANDKLUBBEN I
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde den 2. maj 2009 i Solbjerg
Til stede var

Anne Ejby Søndergaard
Lars Højdam
Ulla Hansen
Jan Søderberg
Birthe Møller Hansen
Claes Mørch
Sabina Nielsen

1. Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde.
Formanden bød velkommen til mødet.
Lars Højdam fremviste logoet til Gold Cup 2009. Enighed om at anvende dette. Lars Højdam
arbejder videre med bestilling af t-shirts. Birthe Møller Hansen undersøger bestilling pins.
2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer og medlemskartotek:
Udstillingssekretær:
Kontakt for regioner,
dressur og vandtræning:
Bestyrelsesmedlem:

Anne Søndergaard Ejby
Lars Højdam
Claes Mørch
Birthe Møller Hansen
Jan Søderberg
Ulla Hansen
Sabina Nielsen

Claes Mørch retter henvendelse til Karina Sørensen mhp at få div. materialer elektronisk. Claes
Mørch retter endvidere henvendelse til Ultimate Web for at få oprettet unikke e-mailadresser til
bestyrelsesmedlemmerne.

-23. Økonomi
Bestyrelsen fastsatte km-penge for bestyrelsesmedlemmerne til 2 kr./km. Desuden fastsattes
”kvartals-beløbet” til kr. 300,-/medlem. Udstillingssekretær får dog kr. 350,-/udstilling (dobbeltudstilling tæller i den sammenhæng for en udstilling).
Birthe Møller Hansen gennemgik regnskabet for 1. kvartal 2009. I den forbindelse blev det indskærpet, at afregning skal relatere sig til en bestemt aktivitet. Diverse bilag skal afleveres til afregning senest 1 måned efter udgiften er afholdt. Senest den 31. december skal alle bilag for det
pågældende år være afleveret til afregning, således årsregnskabet bliver så retvisende som muligt.
Bestyrelsen drøftede et udestående beløb, som Generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at få
ud af verdenen. Et flertal af bestyrelsen enedes om, at beløbet udgår af regnskabet og overføres
til udstillingsregnskabet for Bornholm.
4. Generalforsamling 2009
Bestyrelsen drøftede den netop afholdte Generalforsamling. Bestyrelsen beklager den tone,
hvorunder Generalforsamling blev gennemført, idet tonen efter bestyrelsens opfattelse ikke er et
reelt udtryk for det generelle klima i klubben, herunder forholdet mellem medlemmerne og bestyrelsen.
Claes Mørch sender lovændringen vedtaget på Generalforsamling til DKK mhp. ratificering.
Bestyrelsen drøftede desuden opstart af rosetsponsoraterne. Rosetsponsoratet genindføres fra 1.
juli 2009. Sponsoratet koster for resten af året 600 kr. I prisen får sponsoren mulighed for at få
en annonce i udstillingskataloget (gælder kun for Newfoundlandklubben i Danmark udstillinger)
resten af året. Desuden vil det fremgå af kataloget, hvem der er rosetsponsor. Tegning af rosetsponsorat samt aflevering af annonce sker ved henvendelse til Lars Højdam. Beløb betales på
kto. nr.: 1551-10045959 med angivelse af betaler samt hvilken klasse, der rosetsponseres. Annonce skal afleveres senest ved udløbet af en udstillings tilmeldingsfrist.
Fra og med 1. januar 2010 koster et rosetsponsorat 1200 kr. Såfremt man ønsker en rosetsponsor annonce i kataloget til Vinter Specialty 2010, skal sponsorat for 2010 være tegnet senest med
sidste tilmeldingsfrist til Vinter Specialty 2010.
5. Newfoundlandposten
Bestyrelsen drøftede Camilla Gothens henvendelse vedr. antallet af sider i Newfoundlandposten
mhp. at reducere portoudgifterne. Desuden drøftede bestyrelsen andre muligheder for at reducere udgifterne yderligere, herunder hvilke informationer der evt. kan overføres til hjemmesiden.
Anne Søndergaard Ejby retter henvendelse til Camilla Gothen med oversigt over, hvor posten
kan tilpasses.
6. NFK-Forum
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt NFK-Forum skal være ”lukket”, således kun registrerede brugere
har adgang. Der er enighed om, at NFK-Forum er forbeholdt registrerede brugere.
Bestyrelsen besluttede, at det skal præciseres, hvilken rolle medlemmerne kan forvente bestyrelsen har ift. NFK-Forum.
7. Udstillinger
Bestyrelsen drøftede dommeremner til 2 udstillinger næste år, hvor der endnu ikke er inviteret
en dommer. Anne Søndergaard Ejby kontakter to dommere.
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Lukket dagsorden

9. Gold Cup
Bestyrelsen er enig om, at der snarest skal afholdes et planlægningsmøde. Mødedato bliver den
6. juni 2009 kl. 10 på Låddenhøj, Nyborg.
Der var desuden enighed om, at pris for telte (stortelte) på 30m2 - 60m2 bliver for 2009 på 1200
kr. Campinggebyr bliver 600 kr. og strøm uden campering 125 kr.
Claes Mørch fremførte desuden, at han havde haft kontakt til Viby Sj. Idrætscenter. Der var
enighed om at bestyrelsen sender en delegation til Viby Sj Idrætscenter. for at undersøge, om
området kan anvendes i 2010. Claes Mørch finder et tidspunkt, hvor et møde kan finde sted.
Bestyrelsen sanktionerede, at der investeres i en ny strømtavle.
10. Eventuelt
Birthe Møller Hansen orienterede om en, at Bernerklubben afholder festival den 7. juni 2009.
Festivalindholdet kan evt. danne inspiration for aktiviteter for regionerne. Birthe Møller Hansen
sender materialet til Claes Mørch, der kan distribuere det til regionerne.
11. Næste møde
Næste møde afholdes den 6. juni 2009 kl. 10, hvor Gold Cup 2009 vil være i fokus. Anne Søndergaard Ejby udsender dagsorden for mødet.
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