
 
 

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

  
 

Referat af 

bestyrelsesmøde den 22. maj 2009 i Viby Sjælland 

Til stede var Anne Ejby Søndergaard 

Lars Højdam 

Ulla Hansen 

Jan Søderberg 

Birthe Møller Hansen 
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1. Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde. 

Formanden bød velkommen til mødet. Referatet fra sidst blev underskrevet. Mødet var oprin-
deligt planlagt til afholdelse den 6. juni 2009, men blev flyttet til den 22. maj 2009. 

 

2. Siden sidst 

Tilbud på trykning af Posten er modtaget: ved 600 stk. og 40 sider 12.500,00 + moms. Ved 60 
sider, 18.500,00 kr + moms. Samarbejdet med nuværende trykker fortsættes idet klubben tillige 
for trykt kataloger, nummerskilte mm til en særdeles favorabel pris.  

Orientering om at Mogens Sloth Hansen er afgået ved døden. 

 

3. Økonomi – status 

Gennemgang af udstillingerne i Nyborg og Tune. Begge udstillinger giver et pænt overskud. 

Herefter drøftede bestyrelsen klubbens økonomi. Det er særdeles vigtigt fortsat hele tiden at 
have fokus på klubbens økonomi og udvise stor ressourcepåpasselighed. 

 

4. Dressur/vand/regioner 

Brev modtaget fra vandfolket vedr. skrivelse fra DKK. DKK anmoder om en kopi af det regel-
sæt for vandprøver, der anvendes af Newfoundlandklubben i Danmark. Der sendes en fore-
spørgsel til Liz-Beth Liljenqvist, S, vedr regelsættet. Forespørgslen underskrives af Ulla Hansen 
og Anne Søndergaard Ejby, som også sender brevet. 
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5. Newfposten 

Posten har færre sider jf. tidligere beslutning herom. Generalforsamling referat er skrevet med 
mindre typer og det fungerer fint. 

 

6. Hjemmesiden 

Bestyrelsen drøftede et oplæg fra Claes Mørch om at ændre navnet ”kennelvejviser” til ”opdræt-
tervejviser”, idet man godt kan opdrætte få kuld hvalpe uden kennelmærke. Desuden holdes de 
anvendte begreber, der dækker over det samme på et minimum. Det blev besluttet at gennemfø-
re den foreslåede ændring. Der kan laves hyperlink til Deutsche Datenbank, hvor der åbnes i nyt 
vindue, mht stamtavler på opdrættervejviseren. 

Det blev desuden besluttet, at Claes Mørch sender et link rundt til resten af bestyrelsen omkring 
opsætning af nye mailadresser, således bestyrelsesmedlemmerne får nye unikke e-mailadresser. 

 

7. Lukket dagsorden 

 

 

8. Kommende udstillinger 

Jan Søderberg har kontakten til Slangerup til udstilling pr. 1/5 2010. han -undersøger mht. for-
plejning osv. 

 

Arbejdsfordelingsplan vedr. udstillingen på Bornholm i juli 2009 blev endeligt fastlagt. 

Bestyrelsen besigtigede et areal ved Viby Sjælland, herunder havde et møde med halinspektøren 
for Viby Sjælland Idrætscenter om evt. at afvikle Gold Cup 2010 der, i stedet for i Køge, idet 
arealet i Køge synes at være for småt. Det aftaltes, at Claes Mørch sender en sammenfatning af 
mødet med halinspektøren. Sammenfatningen skal opliste de krav til gennemførelse af Gold 
Cup, som Newfoundlandklubben i Danmark stiller, hvorefter halinspektøren afgiver et tilbud, 
som bestyrelsen kan drøfte. 

 

9. Forretningsorden 

Forretningsordenen blev underskrevet med de nye satser for bestyrelsesmedlemmers kvartals-
penge og kørselsafregning. 

 

10. Gold Cup 2009 

Arbejdsplan for Gold Cup 2009 blev gennemgået, herunder fordeling af de forskellige arbejds-
opgaver i henhold til arbejdsplan. Menuen blev bestemt mht. salater, kartofler og sauce.  

Pris pr kuvert 110,00 kr. Børn til og med 12 år er halv pris. Euro: 15,00 pr voksen, 7,50 pr barn. 
Hertil kommer udgiften til kaffe for dem der måtte ønske det. Der skal laves bemandingsplaner 
for info-stand og diverse andre opgaver i dagene. Det ønskes at info-standen lægges separat og 
vi dermed skiftes til at bemande den, alle sammen. Der er enighed om at lave en bemandings-
plan for info-stand. I forbindelse med info-stand laves der også workshop for børnene. 

Claes Mørch lægger snarest informationer vedr. camping, festmiddag etc. på hjemmesiden. 

Birthe Møller Hansen foreslår at byde på en hoppeborg på en auktion i Randers. Max bud 
3000,00 kr. 
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11. Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede det hensigtsmæssige i, at vi i forbindelse med drøftelserne med DKK kan 
overveje muligheden for at afgive avlen på D-hofter, for så at kunne anvende forældregennem-
snit på 100 i stedet for enkeltstatus på over 100. 

Efterfølgende havde bestyrelsen en hjertedebat. 

Der høres om en del hjertefejl for tiden. På Newfoundlandklubben i Danmarks seminar i januar 
2007 oplyste dyrlæge Peter Knold, Årslev Dyrlægerne, at 19 % af de newfer, der bliver aflivet, 
skyldes SAS. På den baggrund drøftede bestyrelsen tillige mulige skærpede krav i forhold til 
forældredyrene, f.eks.: 

1) Hjertescanning må ikke være mere end 18 mdr. gammel før parring. 

2) Syge forældre må ikke bruges i avl. 

3) Har et avlsdyr givet SAS X-antal gange, skal den tages ud af avl. 

4) Tilpasning af de etiske avlsanbefalinger. 

Bestyrelsen besluttede, at orientere via klubbens hjemmeside om hjerteproblematikken, herun-
der bestyrelsens overvejelser vedr. evt. skærpede krav til forældredyrene, idet bestyrelsen finder 
problematikken bekymrende. 

Fremadrettet vil bestyrelsen se på, hvordan der bedst muligt kan stilles krav, der kan imødegå 
hjertehvalpe, herunder at problemet eskalerer 

Mht. farveproblematikken drøftede bestyrelsen det stigende antal avlskombinationer, der har 
resulteret i fejlfarvede hvalpe, herunder også farver, der ikke er set de sidste mange år i Dan-
mark. 

Claes Mørch laver en rosetsponsoratliste på hjemmesiden så man til enhver tid kan gå ind og se 
hvilke klasser der er ledige for sponsorat. 

 

12. Næste møde 

Næste møde afholdes søndag den 23. august 2009 i Nyborg. Anne Søndergaard Ejby udsender 
dagsorden for mødet. 

 

 

 

________________ ________________ _______________ 

Anne Søndergaard Ejby           Lars Højdam        Claes Mørch  

 

 

________________ ________________ ________________ 

Birthe Møller Hansen       Ulla Hansen     Jan Søderberg 

 

 

________________ 

    Sabina Nielsen  


