Bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben i Danmark den 8. april 2017 i Nyborg
Til stede Wivi Mørch og Birthe Møller Hansen
Afbud fra Karin Hartmeyer, Jan Marker, Kirsten Adler og Annick Nielsen.
Peter Jepsen fraværende på grund af uheld med bilen på vej til mødet.
Dette skal ikke betragtes som et referat, der skal offentliggøres. De fraværende forventes at bakke
op om nedenstående eller komme med kommentarer.
1. Underskrift af referat fra sidste møde.
a. Referatet underskrevet af WM og BMH
2. Siden sidst
Artikel i DKKs medlemsblad Hunden februar 2017 indeholdende en artikel om cryptocisme,
om en norsk veterinærspecialist, som har forsket i emner og fundet ud af, at cryptocisme
ikke udgør nogen risiko for udvikling af kræft i testiklerne, hvilket bevirker at DKK anbefalet
at erstatning for cryptocisme nedsættes til 15 % af købssummen
Ny folder om Newfoundlands er under udarbejdelse og næsten færdig
3. Jubilæumsåret 2017 – Status og beslutninger
Kontrakt med Eukanuba underskrevet af WM og sendes til firmaet. Karins underskrift må
føjes til senere.
Jubilæumsbogen skulle blive klar til Gold Cup – Prisen bliver afhængig af prisen for trykning
Kalenderen er godt modtaget, og salg af Sylten går planmæssigt. Der har været afholdt
foredrag af Søren Wesseltoft i forbindelse med udstillingen i Jelling og af Arno Mark ved
regionsmødet i Jylland.
4. Nyt fra samtlige udvalg
a. Udstillingsudvalget
Planlægning og afvikling af udstillinger
1. Krogsbølle 2017 – detailplanlægning på plads – der mangler besked fra BE hvem
der deltager
2. Gold Cup 2017 – detailplanlægning – gik mest på festmiddag
Prisen for middagen skal holdes på et rimeligt niveau, så flest muligt deltager.
Max. Kr. 200,00. Et forslag fra Kokken og Jomfruen på forret, buffet med 3 slags
kød med diverse tilbehør og islagkage kan gøres for 130 kr. pr. kuvert. Cafeteriet
i Hallen kan tilbyde en hovedret for kr. 145,00, dertil kommer så evt. forret og
dessert. WM undersøger andre muligheder. Med velkomstdrink, kaffe og
underholdning vil klubbens tilskud ved. Ca. 150 personer andrage ca. 7.50010.000 kroner, hvilket må anses for rimeligt i forbindelse med et jubilæum –
BMH forespørger hos Laila Justesen (jubilæumsudvalget) om hun har specielle
ideer til festen, ellers klarer BE og UU det selv. Det undersøges, om der evt. er
f.eks. håndboldpiger, som vil servere, ellers holder vi os til buffet.

WM undersøger hos Weidinger glas, om der f.eks. kan laves en lille glasskål med
jubilæumslogo på til erindringspræmier på udstillingen sammen med
vanddunke fra Marker. Der forhøres ligeledes om eventuelle pokaler i stedet for
guld hunde. Der bestilles ekstra pæne rosetter til Gold Cup.
BMH undersøger pris for T-shirt med logo, og evt. hagesmæk, ligeledes med
logo.
Claes sikrer, at det nye kontonummer fremgår overalt på materialet og
undersøger, om placering af ringen er afhængig af eventuelle krav fra
Brandmyndighederne –
Anne Ejby sørger for ringpersonale, evt. Solveig Nyby eller Joan (som hjalp
sidste år) og sørger for presseomtale.
BMH træffe aftale om møde med halinspektør for nærmere aftale omkring
arrangementet, herunder Get-together-Party, evt. hjælp til servering, adgang til
svømmehal, Pølse/øl telt m.m.
Priser for camping og annoncer m.m. samme som sidste år.
Alle BE-medlemmer og faste hjælpere (man skal være til rådighed under hele
udstillingen) har gratis camping. Alle betaler selv for middag o.lign.
Ved middagen laves der et VIP-bord, således at dommerne kan deltage.
5. Newfpostens redaktion
a. Den nye Newfpost – vurdering og drøftelse
Det nye blad synes mere ”luftigt” et godt begynderblad
b. Udarbejdelse af ”årshjul” for fremtidige poster
WM og BMH udarbejder forslag til årshjul
6. Klubbens Hjemmeside
a. Udskydes til næste møde
7. Regioner
Referat af møde med regionerne sendes til bestyrelsen
Region Jylland Midt-Vest har på forespørgsel om regionsrepræsentanter fået bekræftet, at
man kan tilknytte Rikke Johansen til regionen som repræsentant for vandarbejdet.
Regionsledelsen består herefter at Louise Vestergaard, Heidi Frølund og Boanne Frølund
samt Rikke Johansen som repræsentant for vand.
8. Vand
a. Udskydes til næste møde
9. Økonomi
a. Regnskab 2016 – analyse og fremlæggelse
i. Peter Jepsen med på telefon, hvor regnskabet blev gennemgået og
kommentarer til fremlæggelsen drøftet. –
ii. Klubbens økonomi 2017 – kontoudtog p.t.
Lotte er i færd med at lave kvartalsregnskab

10. Generalforsamling 2017 – update
a. Tid og sted – 6. maj 2017 kl. 13.00 – Nyborg Idrætscenter
i. Bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen kl. 10.00, hvor dirigent Arno
Mark inviteres – Vedr. referent forespørges evt. Camilla Gothen, som
tidligere har skrevet referat.
ii. Forplejning – der serveres sandwich og vand + kaffe – tilmelding til Karin
iii. Dagsorden er udsendt med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og
regnskab
iv. Peter og Lotte Groth udarbejder forslag til budget, hvor der skal tages
hensyn til, at budgettet for 2016 vedrørende bestyrelsens kørsel og møder
er overskredet med godt 15.000 kr.
11. Dommerforslag til udstillingerne 2018 og 2019.
a. Udstillingsdatoen og dommere for 2018 fremlagt.
12. Eventuelt
a. Klubbens 3 manuelle skrivemaskiner er forsøgt solgt gennem Gul og Gratis uden
nogen henvendelse. De bliver ny afleveret på men genbrugsstation
13. Næste mødedato – tid og sted
a. Den 6. maj kl. 10.00 umiddelbart forud for generalforsamlingen

Birthe Møller Hansen

Wivi Mørch

