NEWFOUNDLANDKLUBBEN
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde søndag den 15. marts 2009 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.
Til stede var

1.

Anne Søndergaard Ejby
Lars Højdam
Karina S. Sørensen
Jan Søderberg
Ulla Hansen
Thomas Pilborg
Birthe Møller Hansen

Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde.

Formand Anne Søndergaard Ejby bød velkommen til mødet.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Underskrift af ny forretningsorden

Forretningsordnen blev underskrevet.

3.

Siden sidst.

Anne Søndergaard Ejby havde modtaget et brev fra DKK, hvori der er listet 4 personer som de
har indstillet til at blive Gruppe 2 dommere. DKK henviser til at disse 4 personer skal medvirke
til at gå aspiranttjeneste på vores egne klubudstillinger. De skal mindst skrive for 50 hunde hver.
Birthe Møller Hansen samt Lars Højdam har deltaget i repræsentantskabsmødet i DKK lørdag
den 14. marts. 2009. Der var blevet informeret om følgende:

-2Der var et fald på 20 % i januar 2009 på stambogsførte hundehvalpe. Dette er bla. medvirkende
til at der skal fyres 6 – 7 medarbejdere hos DKK. Der skal spares kr. 600.000.- i 2009 og kr. 1.4
million i 2010. Besparelserne skal ske på medarbejdersiden.
Alle nye etableret opdrætter skal have en udvidet opdrætteruddannelse for at erhverve sig et
kennelmærke fra den 1.7 2010. Alle gamle opdrætter som opdrætter mere end 3 kuld på 5 år,
skal også have denne uddannelse.
De specialklubber som benyttet sig af indekset, bliver indkaldt til et dialogmøde med DKK efter
den 20. maj 2009. Den satte dagsorden for dette møde vides pt. ikke endnu.
Der blev debatteret hvorledes man bruger FCI Protokollen til bedømmelse af HD.
Jens Erik Sønderup orienterede at man nu benyttede ”Norberg” vinklen, når man vurderet HD.
Den er at betragte som et tilskud til vurderingen af tilpasningen mellem ledsskålsranden og
ledhovedet. Generelt: Hvis der konstateres Artroseforkalkninger er det med det samme ”En
født C” efter Jens Erik Sønderups opfattelse. Man havde i nogle år benyttet ”Norberg” vinklen
til hjælp til vurderingen af HD i Tyskland. I År 2008 havde Tyskland 62 % A hunde indenfor
racen Schæfere og Danmark havde 28 – 30 % A hunde ligeledes indenfor racen Schæfere.
Til DKKs valg havde der været 6 % valgdeltagelse. Man overvejede inde hos DKK om det var
muligt at benytte online afstemning fremover for at få flere til at deltage i afstemningen.
Der var valg til disciplinærnævnet på mødet. K. K og Kjeld Jørgensen blev valgt.
Birthe Møller Hansen havde bedt om en skriftlig afstemning til det stillede forslag fra
Newfoundlandklubben I Danmark. Dette blev afvist af K. K. Forslaget blev afstemt og forkastet.
Ulla Hansen havde været ved at se på vores avlsmateriale, hvis indekset skal falde yderligere
med 10,6 %, som DKK lægger op til. Dette kan bevirke at bestanden af avlsdyr vil falde katastrofalt, men vil først vise sig når det nye indeks er kommet i funktion.
Bestyrelsen afventer at få svar på dette, til mødet med DKK i maj 2009.

4.

Økonomi – Status

Årsregnskabet er ved at være færdig. Birthe Hareskov har lidt spørgsmål dertil. Der var enighed
om at afholde et møde hvor Karina S. Sørensen, Jan Søderberg samt Birthe Møller Hansen deltager hurtigst muligt.

-35.

Dressur / Vand / Regioner

Ulla Hansen kontakter Lis Døssing med henblik på hjælp vedr. korrespondancen med DKK om
vandprøvereglerne. Ulla Hansen tager også kontakt til Lars Kristian Nielsen vedr. et opfølgningskursus på dressurområdet. Bestyrelsen var enige om at spørge om Lars Kristian Nielsen vil
være instruktør på ovennævnte kursus.

6.

Newfposten

Thomas Pilborg havde fået en henvendelse fra et medlem af NFK som ville give et tilbud
på trykning af vores post. Der var enighed om altid tage imod et tilbud. Men som medlemsbladets trykning m. m forløber pt. er vi meget tilfredse med det samarbejde vi har med Jørgen
Rüsz. Men det er da altid tilladt at komme med et tilbud.

7.

Hjemmesiden

Forumet på hjemmesiden er godt besøgt. Status indtil videre er at det bliver benyttet fornuftigt.
Ulla Hansen laver et oplæg til en debat til forumet på hjemmesiden vedr. fejlfarveproblematikken. Der var enighed om at indlægget lige skal omkring den øvrige bestyrelse inden det bliver
lagt ud på hjemmesiden/ Forumet.

8.

Lukket Dagsorden

9.

Generalforsamling 2009

Ulf Jørgensen har takket ja til at være dirigent. Camilla Gothen har takket ja til at være referent.
Karina S. Sørensen og Birthe Møller Hansen sørger for at pakke og sende generalforsamlingsmaterialet ud til medlemmer.
Der var enighed om at mødes kl. 9.00 til forberedende møde inden generalforsamlingen.

10.

Gold Cup 2009

Birthe Møller Hansen vil hente nogle priser hjem på pins.
Lars Højdam tager kontakt til en som kan hjælpe med et logo til Gold Cup 2009.
Lars Højdam tager tilbud hjem til Gold Cup middag. (Helstegt pattegris).
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Der blev debatteret hemmelig Gold Cup dommer. Anne Søndergaard Ejby tager kontakt til
N.N med henblik herpå.
Thomas Pilborg havde undersøgt mulige præmier indenfor forskellige øl.
Der var enighed om en 75 cl. ” Piney” Øl med egen etikette samt et ølglas med GB etikette.
Thomas Pilborg vil yderligere undersøge muligheden samt pris for at få eget logo på glasset.
Lars Højdam havde fået et tilbud på en stor strømtavle.
Der var enighed om at se på tallene når vi lægger budget for næste år.

11.

Dommere / Udstillinger 2010 – Status

Udstillingen den 20. marts i Horsens:
Birthe Møller Hansen afventer besked tilbage vedr. ”Lundhallen” i Horsens.
Marit Sunde havde takket nej til at dømme, grundet at hun var optaget andetsteds.
Der var enighed om at vende tilbage til et nyt forslag til en anden dommer hurtigst muligt.

12.

Eventuelt

Anne Søndergaard Ejby har talt med Bernerklubben og er blevet enige om at dele ringpersonale
til Bornholmudstillingen 2009.
Anne Søndergaard Ejby tager kontakt til Lena Hald med henblik på at agere ringpersonale til
Tuneudstillingen marts 2009.

13.

Næste møde

Næste møde afholdes den. 26. april 2009 kl. 9.00 i Borgerforeningen i Nyborg.

________________
Anne Søndergaard Ejby

________________
Lars Højdam

________________
Karina S. Sørensen

-5________________
Ulla Hansen
________________
Birthe Møller Hansen

________________
Jan Søderberg

________________
Thomas Pilborg

