Referat fra Bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 17. juni 2017
Tid: Kl. 10.00
Sted: Roersvej 37, 5000 Odense C
1. Underskrift af referat fra sidste møde.
Referatet fra sidste møde blev underskrevet.
2. Siden sidst.
 Generalforsamlingen
DKK har godkendt lovændringerne, som bliver indskrevet i vedtægterne.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg således:
Jens Erik på valg i 2019
Dorthe Rolver på valg i 2018
Wivi Mørch på valg i 2018
Annick på valg i 2020
Birthe på valg i 2019
Peter Jepsen på valg i 2020
Karin Hartmeyer på valg i 2018


Store Hestedag 2. + 3. september 2017 – Jens Erik kontakter Regionerne og hører
om der er nogle der er interesserede i at repræsentere klubben.
3. Jubilæumsåret 2017 – Status og beslutninger
 Eukanubakontrakt 2017 – ny underskrift: Er underskrevet med begge underskrifter
 Jubilæumsbogen – Kommer til salg for 175 kr. og 25 euro på alle udstillinger i år,
derudover kan den bestilles hos Birthe på mail: birogpal@gmail.com.
 Juleudstillingen: Følgende blev besluttet vedrørende udstillingen.
1. Der skal inviteres en Jubilæums Jule Cup dommer.
2. Tidligere formænd med ægtefælle skal inviteres til middagen via
middagsbillet.
3. Bestyrelsen godkender trykning af 200 stk. foldere om juleudstillingen som
skal kunne udleveres til Gold Cup 2017.
4. Nyt fra - Samtlige udvalg
a. Udstillingsudvalg
a. Planlægning og afvikling af udstillinger:
 Gold Cup 2017- detailplanlægningstjek
1. Jens Erik kontakter Anne vedrørende pressen om indlæg om GC.
2. Annick og Claes koordinerer foderpræmier
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3. Der kan købes klistermærker med jubilæumsmærke til f.eks bil
og CV til 25 kr. (3 euro)
4. Birthe kontakter Dorthe om T-shirts til Crew og Lars Højdam
vedrørende fodboldkamp til GC
5. WM bestiller 200 kopper a 55 kr. til erindringspræmier.
6. Der bliver festivalstole som erindringspræmier til den anden
udstilling. Dorthe Rolver iværksætter dette.
7. Forsidebillede til katalog bliver Lærke med Youngster.
8. Birthe kontakter Jan Marker vedrørende det resterende
materiel han har stående.
 Gennemgang af ansvars – og opgavefordeling blandt
bestyrelsesmedlemmer og hjælpere
b. Indstilling af elevemner til dommeruddannelsen DKK 2017  Der skal sættes en
annonce på hjemmeside og i Newfposten med indkaldelse af interesserede til
dommeruddannelsen.
c. Mosede fort udstillingen – Karin Hartmeyer er tovholder på denne udstilling.
d. Dommerforslag til udstillingerne 2018 og 2019 - Udstillingskalendere tager
udstillingsudvalget Anne, Birthe og Annick sig af, og kommer med forslag til BE
godkendelse
Newfpostens redaktion
 Annick er kontaktperson til Ann Burmester i forbindelse med udarbejdelse af
newfposten samt årshjul/indhold
Klubbens Hjemmeside
 Alle der har adgang til at lægge noget ind på hjemmesiden, skal være opmærksom
på at det skal være samme skrifttype og afstand, som den tekst der står i forvejen –
så det ser pænt ud.
Regionerne
 Jens Erik har haft kontakt til alle regioner og Vand og der er tilfredshed. Der er dog
ingen repræsentanter i Jylland Syd. Bestyrelsen håber flere vil være med ude i
regionerne, hvor der mangler repræsentanter.
Vand
 Sanne Andersen stopper med årets udgang 2017. Jens Erik tager kontakt til
vandudvalget.
Økonomi.
a. Klubbens økonomi 2017 kvartalsregnskabet ser således ud:
a. Vinterspecialen viser et overskud på 7861 kr.
b. Krogsbøll viser et overskud på 5576 kr.
c. Udgiften til GF var 2995 kr.
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