Referat af Bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 14. august 2016
Tid: Kl. 10.00
Sted: Aunslev Kirkevej 1, 5800 Nyborg
Til stede: Birthe, Annick, Wivi, Kirsten, Peter og Karin
Fraværende: Jan og Michael
1. Underskrift af referat fra sidste møde.
2. Siden sidst.
a. Formandens brev om afgang
Brevet fra Susanne er lagt på klubbens hjemmeside, når den nye bestyrelse er
konstitueret, takker vi Susanne for samarbejdet og tager herefter brevet af
siden igen.
b. Bestyrelsens konstituering og fremtidige arbejde
Formand:
Wivi Mørch
Næstformand og medlemskartotek:
Karin Hartmeyer
Kasserer:
Peter Jepsen
Regions- og sponsor ansvarlig Jylland og Fyn:
Annick Nielsen
Sekretær og udstillinger:
Birthe Møller Hansen
Vandansvarlig:
Michael Jacobsen
Sponsoransvarlig Sjælland og Bornholm:
Jan Marker
c. Overdragelse af materiel
Birthe og Palle sørger for afhentning af trailere samt andet hos Susanne
3. Nyt fra - Samtlige udvalg
a. Udstillingsudvalg
a. Planlægning og afvikling af udstillinger:
 Mosede Fort og Juleudstillingen
1. Dommere
Er på plads
2. Bestyrelsens repræsentant/er
Peter, Karin måske Kirsten, Wivi og Annick
3. Rosetter, præmier, sponsorer
Birthe bestiller rosetter
Annick og Wivi indkøber præmier til Mosede Fort og
juleudstilling
Annick har styr på sponsorer
4. Fælles juleudstilling med Berner Sennen klubben?
a. Fælles fordeling af opgaver/økonomi?
Berner klubben stiller op lørdag og vi piller ned søndag
Udstillingsudvalget klarer alt det praktiske

b. Kontakt til BSK
Den står Birthe for
b. Regionsudvalg
a. De Sjællandske regioner- regionsopdeling
Der bliver 3 regioner på Sjælland, 1 på Fyn, 4 Jyske og 1 på Bornholm
c. Vandudvalg
a. Bestyrelsens kontakt til Vandudvalget
Kirsten indtil Mikael bliver rask. Kirsten tager snarest kontakt til Lis Døssing
d. Jubilæumsudvalg
a. Nyt fra udvalget og evt. dato for møde mellem bestyrelsen og
Jubilæumsudvalget
Formand, UU og JU finder sammen en dato til et møde
e. Sundhedsudvalg
a. Forslag til repræsentanter til Sundheds – og opdrætterudvalget
Disse udvalg fungerer ikke i øjeblikket, men vil blive genoptaget ved behov
4. Newfpostens redaktion
a. Ny redaktør
Ann Burmester vil gerne overtage posten. Ann er uddannet typograf og
mediegrafiker.
b. Hvem sender artikler til redaktøren?
Alle er meget velkomne til at sende artikler til redaktøren også klubbens
medlemmer. Vi modtager også rigtig gerne dagligdags billeder samt historier
fra medlemmernes oplevelser med deres Newf.
Oplysninger om den nye redaktør kommer på klubbens hjemmeside samt
bliver trykt i næste nummer af posten
5. Klubbens Hjemmeside
a. Nyheder
Sanne har sagt op
b. Forbedringsønsker
Umiddelbart intet, vi lytter til om medlemmerne har nogle ønsker
c. Ny webmaster
Claes Mørch overtager posten
6. Regionerne
Intet nyt
7. Vand
Lisa Christensen indstilles som dommer efter bestået elevtjeneste

8. Økonomi.
a. Klubbens økonomi – kontoudtog pt.
Vi afventer udstillings regnskaber fra årets første udstillinger samt periode
regnskab.
Klubbens konti udviser overskud.
b. Overdragelse af kassererpost og medlemskartotek - status?
Vi er i gang med et kassererskifte, hvor Peter Jepsen kommer til at stå som
kasserer, og Lotte Groth Jensen vil forestå den daglige bogføring.
Medlemskartoteket overgår til Karin Hartmeyer
c. Antal medlemmer pr. d.d.
Vi har på nuværende tidspunkt 228 medlemmer, dette er en lille fremgang fra
generalforsamlingen
d. Ny revisor
Klubbens revisor har opsagt aftalen.
Wivi kontakter et muligt emne.
9. Evt.
Wivi indkøber telefon med abonnement, så vi kan få MobilePay samt net til vores
udstillinger
10. Næste mødedato – tid og sted.
10/9-16 regner vi med at afholde møde mellem JU, UU og bestyrelsen angående 2017

