Bestyrelsesmøde NFK

Bestyrelsesmøde søndag d.03.10.2021 kl. 9.30-17.30
Deltager: PV, LV, HH, FN, JS

Punkter:

Referat:

Orientering
1. Siden sidst, PV
2. Tavshedspligt PV
3. Orientering vedtægter mm. PV

Bornholmsudstilling, gav et underskud grundet manglende
tilmelding. Men der har været positiv tilbagemelding
omkring udstillingen.
Hundigeudstillingen, gik godt – udstillingssted var ”gratis”,
men der skulle betales et fremmøde beløb på kr. 25,00 pr.
deltager. Der har været lidt utilfredshed omkring stedet,
som også lige var det mindste, med de tilmeldte hunde.
Repræsentantskabsmøde hos DKK, da PV er forhindret i at
give fremmøde, gives der plads til FN og JH møder til de
kurser, som gennemføres sammen med R-mødet. De
øvrige kurser mv, deltager JH og FN i sammen.
PV, har indskærpet tavshedspligten ift. Privatsager,
klagesager mv.
PV, har undersøgt om GC mulige pladser. Otterup og
Bogense har været på tale, men ved kontakt med
stederne, har de ikke kunne opfylde vores krav til en
afholdelse af GC.
FN, har undersøgt mulighederne for at afholde GC i
Herning, med dette kan ikke blive aktuelt i hverken 2022
eller 2023, da steder er udlejet.
PV fortalte meget klart, at det er tilladt at være uenige i de
punkter vi diskuterer – og til tider kan man være uenig i
den afgørelse flertallet beslutter, men det skal ikke
forhindre os i at komme med idéer eller argumentationer
for/imod.
Vi vil arbejde hen imod, at klubben er pengeløs, så alle
afregninger vil ske pr. bankoverførsel, der kan dog være
enkelte tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre, så må vi
tage den derfra.
Når alle er samlet i BE, vil vi gennemgå vedtægter mv, for
at se på om der skal ske ændringer mv.
Udfærdiget program til udstilling – arbejdssedler er sendt
til BE.
MA, afventer svar fra inviteret ringsekretær.
Der afholdes ONLINE MØDE 4. November 2021 kl. 19.30.

Juleudstilling
1. program
2. hvem gør hvad?
3. ringpersonale?
GC21 regnskab, PV
Udstillingskalender 2022/23
1. forslag fra JS/EP
2. hvor og hvor mange udstillinger
skal være under NFK
3. andre forslag?

Regnskab er gennemgået og der er et pænt overskud
forbundet med vores GC2021.
Udstillingskalender for 2022 og 2023 er lavet og vil blive
offentliggjort snarest muligt, dommerne vil blive afgjort
lige så snart der er accept fra dem og DKK. Der er
modtaget flere forslag og der er brugt fra alle lister, de
resterende navne er gemt, hvis der evt. skulle være afbud
fra de inviterede dommere.
Bornholmsudstillingen vil blive afholdt i 2022, men efter
udstillingen vil vi evaluere på, om der er grundlag for at
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Udstillinger
1. Udstilling grej/øst-vest, LV MA
2. Juniorhandler regler ind i
vedtægter, HD
3. frivillige hjælpere

GC22
1.
2.
3.
4.
5.

besøge Struer Energipark
program
dommerlokation, PV
hvordan udmelder vi?
PT Hemmeligt

Newf-Posten
1. Info om generalforsamling
2. forslag til info

Hjemmeside
1. Hvad skal den bruges til
2. Hvad skal opdateres
3.

Arbejdsfordeling
1. Ønsker til arbejdsopgaver i
forbindelse med udstilling
2. Ønsker til arbejdsopgaver i almen
3. arbejdssedler og årshjul
Medlemsmøder
1. regionsmøde
2. vandholdsmøde
3. osv.

den afholdes i 2023. Vi holder ikke udstillingen, hvis der
fortsat kun er under 25 hunde tilmeldte.
Det giver mening med et udstillingssæt på Sjælland og i
Jylland. Da alle trailerne pt står på Sjælland, vil PV og LV
tage de 2 største af trailerne med hjem, da de skal bruges i
forbindelse med GC2022, som afholdes i Struer. ELmaterialet skal tjekkes om det er brugbart og accepteret til
brug nu, som fylder den ene trailer. Den anden trailer er
med materiale til GC. Den lille trailer med logo, skal
forblive på Sjælland.
Juniorhandling regler sættes ikke ind i vedtægterne, da der
ikke står noget om udstillingsreglement i vedtægterne, det
er altid FCI regler der er gældende også på dette område.
Vi er taknemmelige for mange tilbagemeldinger om
frivillige hjælpere – og vil kontakte jer, når der er brug for
hjælp, til de ting i har oplyst i gerne vil hjælpe med.
Vi har været på besøg i Struer energipark i styrtende
regnvejr. Trods vejret, solgte stedet sig selv godt og vi er
alle enige i, at det er stedet til GC2022. Vi er allerede nået
langt med planlægningen af GC og vil som noget nyt, prøve
at præsenterer jer løbende omkring dommere,
informationer med videre og vi arbejder på mange
overraskelser. Disse informationer vil løbende blive
offentliggjort på FB og hjemmesiden frem til december
2021 – fra januar 2022 vil der løbende komme
udmeldinger omkring diverse tilbud mv i Struer og omegn.
Newf-posten vil blive sat i bero, vi har ingen redaktører til
det og BE ser sig ikke parat til også at tage denne store
opgave til sig. Derfor vil vi anvende FB, hjemmesiden og
nyhedsbreve som måden vi sender vigtige informationer
ud på. Men vi vil med glæde sende Newf-posten ud igen,
hvis der er medlemmer der ønsker at påtage sig denne
store opgave.
Hjemmesiden er til vigtige og nyttige oplysninger. SP og LV
har hjemmesiden og sørger for at der ryddes op på
hjemmesiden, så det kun er brugbare oplysninger der
ligger der. Fylder vi for meget unyttigt oplysning/billeder
mv på hjemmesiden bliver den langsom og ikke så effektiv
som ønsket en hjemmeside er. For jer der ikke har FB, så er
der oprettet link på hjemmesiden, som I kan benytte uden
selv at have FB profil.
Der er udfærdiget standartskrivelse til samtlige
udstillinger, hvor arbejdsopgaver uddeles. De vil komme til
at ligge i vores interne arbejdshjul, som lige skal korrigeres
og vil blive fremsendt til BE.
Der aftales, at der ALTID afholdes et online møde 2,5 uge
før PM skal laves, så alle er klar til næste udstilling.
MA og LV vil afholde møde med regionerne og vand. Ift.
vand skal der laves en forventningsaftale, hvad forventer vi
af hinanden og hvad kan vi bruge hinanden til?
Ift. regionerne, skal der mere ansvar ud til regionerne der
er selvkørende. Møderne forventes afholdt i
januar/februar 2022.

Bestyrelsesmøde NFK

Klub
1. forslag til ringtræning, HH
2. deltagelse i DKK-arrangement,
FN/JH
3. forslag om passivt medlemskab,
HD
4. -Årsmedaljer, FN
5. medaljer udenlandske udstillere,
FN
6. årets newffie
7. klub mentor, LV

Evt.

HH vil som hjælp til opstart af aktiviteter i region FYN lave,
i første omgang på forsøgsordning, ringtræning. Dette for
at få et sammenhold og noget socialt tilknyttet og ikke
mindst, for at imødekomme ønsker fra medlemmerne.
Bliver det attraktivt, kan det laves i de øvrige regioner, Der
vil være tale om en egenbetaling på arrangementet, hvor
der er 2 priser, for medlemmer og for ikke medlemmer.
FN har foreslået, at der sendes diplomer til de udenlandske
medaljehunde. Endvidere vil der altid medfølge et diplom
til medaljerne, så alle får diplom.
Fremover vil der i PM være påført Hitlisteregler, så de
udenlandske udstillere også kan være ajour på disse regler.
Da udenlandske hunde kan blive medaljehunde, men ikke
modtage medaljer, hvis ejer ikke er medlem af klubben.
MA, vil undersøge hvor form til medaljer er og om der skal
bestilles medaljer til udlevering på VS 2022.
Der skal meldes ud om forslag til årets newffie.
LV, har foreslået, at vi skal have en klubmentor, en der
tager kontakt til de nye medlemmer og spørge om hvad de
forventer af medlemskabet og hvis der ellers er andre
spørgsmål til racen mv. Endvidere kunne mentor
præsentere det nye medlem for BE ved først kommende
mulighed.
FN, foreslog at der blev sendt julekort til alle dem der har
sponsoreret klubben gennem året – takke for godt
samarbejde og om evt. fremtidig kontakt til dem.

