Bestyrelsesmøde NFK

Bestyrelsesmøde torsdag d. 5.august 2021 kl. 19.30, online
Deltager: Peter Vestergaard (PV), Louise Vestergaard (LV), Birthe Hansen (BH), Fleur Nauta (FN), Jeanette Holm
(JH), Helle Højdam (HH), MajBritt Andersen (MA), Jan Søderberg (JS), Helle Dinesen (HD)

Punkter:
Orientering
1. Siden sidst, PV

Referat:
PV fortalte lidt om overdragelse af klubben fra
tidligere BE, der er lidt arbejde med det, men
det skal nok lykkedes.
Der er modtaget ansøgning om aspirant til
Hundigeudstillingen, klubben vil ikke stille sig i
Vejen for, at der uddannes flere dommere på
vores race. PV snakker med DKK og dommer
omkring aspirantgodkendelse.

Bornholm
1. Orientering, PV

Der er styr på Bornholm, MA deltager fra BE og JS er
behjælpelig som suppleant. MA, har sørget for
ringpersonale og sørger for gaver mv. FN, har sørget for
rosetter, af overtaget lager. PV har talt med DKK omkring
afregning af dommer mv, DKK sender regning til klubben
efter udstillingen, da der tages højde for, at de dømmer på
DKK's udstilling i weekenden.
Helle Thorsen sørger for dommerforplejning på
udstillingen.

Udstillings budgetter
1. priser på lokation, hvordan holder
vi prisen nede evt. samarbejde med
andre klubber.
2. kørselsgodtgørelse, hvem får, hvor
meget, hvornår?
3. Erindringsgaver forslag til fast
aftale, FN
4. Rosetter, FN
5. Sponsorater, LV
6. Gaver til Dommer og Ringsekretær,
LV, FN

1, det giver god mening at holde udstilling sammen med
øvrige klubben, så der kan deles udgifter til dommer og
sted, så prisen holdes nede. Der e modtaget forslag fra
medlemmer om billige steder og der arbejdes hele tiden på
at finde de bedst egnede steder til gode priser.
2, der udbetales kun kørselsgodtgørelse i forbindelse med
en udstilling hvis dette er aftalt på forhånd med BE.
3, der er lavet aftale med Østrand omkring
erindringspræmier. Det bliver sådan, at man kan spare sine
erindringskort op og købe større ting eller man kan
modtage godbidder til sin hund på selve udstillingen.
4, fremover køres der kun med en slags rosetter til alle
udstillingerne og specielle til GC, det er uden årstal, så de
ubrugte rosetter kan benyttes igen. Der suppleres op 2
gane årligt, så der spares på forsendelsesudgifter. Barn og
hund en slags rosetter uden placeringer.
5, vi skal overveje vore arbejde med sponsorere, kan vi
leve op til deres krav? Og vi MÅ ikke tilbyde mere end vi
kan overholde. Fremover bør vi nok begrænse vores
ansøge om sponsorater til GC og VS øvrige udstillinger er
der kun erindringsgaver. HD melder tilbage på vegne af GC
2021 sponsorer, der er stor ros til klubben. MA, HD og FN
udarbejder en fælles arbejdsgang omkring sponsorater og
sender til BE.
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Hundige d.18.09.21
1. Orientering, PV
2. Budget
3. Forplejning af dommer mm
4. Udstillings trailer?

Køge (juleudstillingen) 27.11.21
1. Orientering, PV
2. Forslag til gaveide, FN
3. Julefrokost, LV

Vinterspecialen
1. Engelske dommere?, JS

Gold Cup 2022
1. Invitation af dommere forslag, LV
2. lokation?

Newf-Posten
1. Redaktør
2. hvor mange, hvornår?
Hjemmeside
1. hvad skal opdateres?

Gold Cup 2021
1. Forslag til dato for evaluering
2. hvem skal inviteres med?

6, vi vil arbejde på, at der laves dansk kunst til dommer/sekretærgaver, PV og LV vil forhøre om priser hos deres
lokale kunstner.
1*2,V har haft god kontakt med Hundige og der arbejdes
videre på udstillingssted. Kr. 25,00 der skal betales pr.
deltager, som IKKE ligger på pladsen, afholdes af klubben.
3, PV bestiller forplejning på Campingpladsen til dommer,
JS sørger for ringsekretær.
4, MA og JS har styr på materiale der skal tages ud af trailer
og medtages til udstilling.
1, Køge udstillingen flyttes til Dalmosehallen, da
køgehallerne er alt for dyre. PV underretter dommere.
2, der skal ansøges om juletræ, MA vil snakke med Per
Groth om evt sponsorering. Der lægges op til, at alle
udstillende hund skal medbringe en julegave i prisniveau
kr. 25,- - 50,- så alle deltagende hunde får præmie udover
erindringspræmier.
Endvidere arbejdes der på at der afholdes en julefrokost
imellem de 2 udstillinger, så hundene kan slappe lidt af.
MA vil undersøge om mulighederne for sponsorering af
fælles morgenmad.
1, er de engelske dommere fortsat Covid19 ramt i forhold
til rejser? Hvad er plan B. PV kontakter DKK omkring, hvad
de gør, så følger vi DKK.
HD, vil søge om sponsor til fælles morgenbord.
1, der arbejdes på 1 amerikansk dommer samt 2 nordiske
dommere, Einar har tilbudt sin hjælp, som BE har taget
imod, grundet vi allerede er meget sent ude med
invitationer til dommere til 2022.
2, der arbejdes fortsat på højtryk for at finde det rette sted
og der arbejdes på, at sted kan udmeldes i forbindelse med
Hundigeudstillingen.
1, der mangler fortsat en redaktør på Newfposten.
2, der skal udsendes 2 blade årligt, det ene udsendes i
forbindelse med indkaldelse til GF.
Der skal stadig bruges nyhedsbreve, sociale medier mv.
LV snakker med WEB Sanne omkring hjemmesiden, DR
som udgangspunkt skal indeholde de vigtigste punkter,
såsom:
Referater, kontaktoplysninger, indmeldelse, vedtægter osv
osv.
Af hensyn til medlemmer der ikke er på sociale medier,
skal der arbejdes på, at der kommer et link på
hjemmesiden, som fører medlem til sociale medier.
1, efter Hundigeudstillingen
2, arbejdsgruppen med GC 2021, samt ringsekretær. MA vil
få skriftlig redegørelse fra de tyske hjælpere.
3, diverse udlæg til GC 2021 skal afleveres til JH/PC som
kan aflevere fælles regnskab til Lotte Groth.
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Arbejdsweekend
1. fastsættelse af dato, LV FN
-forslag d. 2./3. okt. 2021
Evt.

1, dato er meldt ud og der skal overvejes om mødet skal
afholdes. Det er den weekend der er i spil, der skal meldes
om deltagelse hurtigst muligt til LV.
En Terslev udstilling vil Per Groth gerne stå for, hvilket
tilbud BE vil tage imod. Der er tale om en udendørs
udstilling.
Regioner og vand skal inddrages noget mere i forhold til
klubben, så det bliver så tæt som muligt en enhed. Og
drøfte, hvad forventer vi af hinanden.

Der har været afholdt online møde, så der skal ikke udbetales kørselsgodtgørelse til nogen.
Der er afbud fra Birthe M. Hansen.
Næste møde, efter Hundigeudstillingen.
Når referat er godkendt, sender LV referat videre til Web Sanne, så det kommer på hjemmesiden. Der er på BE
mødet accepteret, at der skrives godkendt til referat i mail.

Referat af Fleur Nauta, fredag den 6. august 2021

