
 
 

 
                                   NEWFOUNDLANDKLUBBEN 

      DANMARK 
                                      Specialklub under Dansk Kennelklub 

                        Stiftet 10. september 1967 

 

Referat af 

bestyrelsesmøde lørdag den 10. januar 2009 kl. 09.00 på Svendstrupgaard i Korsør.   

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. 

De ting som der er opfølgning på, er blevet punktet ud til dette mødes dagsorden.  

 

3. Økonomi og status 

Birthe Møller Hansen spurgte til udstillingsregnskaberne fra Jan Søderberg. De blev afleveret fra 

de sidste 3 udstillinger. 

 

Birthe Møller Hansen følger op på de manglende inventarlister fra nogle regioner samt nogle 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Birthe Møller Hansen afholder snarest et regnskabsmøde med Birthe Hareskov vedr. sidste års-

regnskab.  

Birthe Møller Hansen har lavet et kassebilag som kan afkrydses på udstillingerne. Herefter kan 

der nemmere holdes styr på, hvor tingene skal afregnes til udstillingsregnskaberne. 

  

 

4. Dressur / Vand / Regioner 
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Forberedelse til fællesmødet med regionerne søndag kl. 13.00. 

 

 

5. Newfposten 

 

Thomas Pilborg oplyste at der er portostigning gældende fra 1. januar 2009. Dette medfører en 

samlet stigning på ca. kr. 3000.00. til udsendelse af Newfposten. 

 

Birthe Møller Hansen har spurgt til medlemmer som ønsker annoncer i Newfposten. 

En tidligere annoncører ønsker at forsætte med en dog mindre annonce. 

 

Der blev debatteret hvorledes vi gør nok for at få fat på flere annoncerer samt foderpræmier til 

vores medlemsblad samt udstillinger. Birthe Møller Hansen vil arbejde på sagen. 

Ulla Hansen tager fat på Prism vedr. foderpræmier til Vinterspecialen 2009. 

 

Gold Cup 09. annonce, samt generalforsamlingen 09. skal i Newfposten i februarnummeret. 

Børne og Juniorsiden tages bort i posten grundet ingen henvendelser fra medlemmerne. 

 

 

6. Hjemmesiden 

 

Der bliver lavet et debatforum på hjemmesiden.  

Anne Søndergaard Ejby tager kontakt til Claes Mørch vedr. retningslinierne til debatforumet. 

  

 

7. Generalforsamling 

 

Der blev debatteret dirigent til generalforsamlingen.  

Karina S. Sørensen sørger for at kopiere lovene og tager dem med til udlevering på generalfor-

samlingen.   

Der var enighed om at komme med input til årets beretning. 

 

   

8. Vinterspecialen 

 

Der er 117 hunde tilmeldte om lørdagen og 115 hunde til om søndagen. 

 

Der var herefter opfølgning på div. Opgaver til Vinterspecialen. 

 

Karina S. Sørensen sørger for klubchampionatkort til udlevering. 
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Der var enighed om at Lars Kristian Nielsen og Camilla Gothen begge får årets newfie, grundet 

deres store arbejde for klubben. Ulla Hansen tager kontakt til Weidinger vedr. gaver til dem. 

 

 

9. Udstillinger 2009 

 

Der skal findes et sted til en dobbeltudstilling den 10. og 11. oktober.    

Ulla Hansen tager kontakt til Herlufmaglehallen. 

 

Ulla Hansen agerer ringpersonale til Tuneudstillingen i marts. 

 

Anne Søndergaard Ejby tager kontakt til Bernerklubben vedr. Bornholm udstillingen. Om der 

evt. kan deles ringpersonale. 

 

Lena Hald agerer ringpersonale på Køgeudstillingen i august. 

 

Lena Hald samt Sarah Sjølin agerer ringpersonale på dobbeltudstillingen i  

oktober. 

 

Ringpersonale er på plads til Gold Cup. 

 

Birgit Brandt giver besked tilbage til Birthe Møller Hansen vedr. ringpersonale til Stepping. 

   

  

10. Lovændringsforslag – Forkastet af DKK 

 

Vores lovændringsforslag vedr. bopæl til dommer m. m 

Anne Søndergaard Ejby sørger for at give besked til posten således at det bliver formidlet ud til 

klubbens medlemmer.  

 

 

11. Udstillinger / dommere 2010 

 

Anne Søndergaard Ejby tager kontakt til idrætsparken i Nyborg vedr. VS 2010. 

Birthe Møller Hansen prøver at finde en hal nær Horsens til udstillingen d. 20.03.2010. 

Jan Søderberg prøver at finde en hal på Sjælland til den 1.5.10 

Ulla Hansen tager kontakt til Ravnsborghallen vedr. Gold Cup 2010. 

Lars Højdam tager kontakt vedr. Svendborg udstillingen 2010. 

Ulla Hansen tager kontakt vedr. Herlufmagle udstillingen 2010. 

Anne Søndergaard Ejby tager kontakt vedr. Stepping udstillingen 2010. 
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Anne Søndergaard Ejby tager kontakt til de dommere der forløblig er sat på NFK udstillingerne 

2010. 

 

12. Indledende snak om Gold Cup 2009 

 

What 2 do listen blev gennemgået.  

Der var enighed om at der skulle ligge en arbejdsplan således at ingen er i tvivl om hvorledes 

arbejdsfordelingen er.  

 

 

13. Fremtidige præmier – Status 

 

Gavekort samt beviser er klar til brug ved VinterSpecialen 2009. 

 

 

14. Forretningsorden 

 

Forretningsordnen blev revideret.  

 

 

15. Fejlfarveproblematikken 

 

Fejlfarveproblematikken blev meget debatteret.  

Der var enighed om at spørge ud til klubbens medlemmer om hvad den generelle holdning er 

hertil. Dels på debatforumet på klubbens hjemmeside samt et indlæg til posten. Er der herefter 

mange ønsker om at benytte fejlfarvede i avl, skal der nedsættes en arbejdsgruppe med nogle 

kompetente personer. Bestyrelsen mener ikke at vi er kompetente nok til, at det er bestyrelsen 

selv der kan afgøre det. Der var dog enighed om i bestyrelsen at det udelukkende omhandler 

hunde i sort – hvid variant.  

 

 

16. Dommerønsker DKK udstillinger 2011 

 

Der blev debatteret ovenstående og der var enighed om nogle ønsker. 

Anne Søndergaard Ejby giver DKK besked herom. 

 

 

17. Eventuelt 

 

Thomas Pilborg har set på muligheden for Back Up på medlemskartoteket. 

Der var enighed om at indkøbe en USB pen og lægge kartoteket på. 

Karina S. Sørensen indkøber ligeledes en pen til alt sekretærarbejdet. 
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Anne Søndergaard Ejby deltager i DKKs formandsmøde den 31. 01. 2009. 

 

Der var enighed om at Lars Højdam samt Birthe Møller Hansen deltager i repræsentantskabs-

mødet i marts. 

 

 

18. Næste møde 

 

Næste møde afholdes den. 15. marts 2009 kl.10.00 på Loddenhøj i Nyborg.   

 

 

 

________________ ________________ ________________ 

Anne Søndergaard Ejby            Lars Højdam   Karina S. Sørensen      

 

 

________________ ________________ ________________ 

       Ulla Hansen     Jan Søderberg     Thomas Pilborg 

 

________________   

Birthe Møller Hansen 


