Referat fra møde 19. 03. 2016 mellem bestyrelsen i Newfoundlandklubben i
Danmark og Vandudvalget samt yderligere repræsentanter for vandarbejdet
Deltagere: Susanne Laursen (NFK bestyrelse), Jesper Petersen (NFK bestyrelse), Michael Jakobsen (NFK
bestyrelse og Vandudvalg), Sanne Andersen (Vandudvalg), Troels Agerbo (Vandudvalg), Peter Bo Hansen
(Vandudvalg), Lis Døssing, Anders Andersen samt på telefon Jan Marker (NFK bestyrelse).
Afbud fra Dorthe Helsby (Vandudvalg) iflg. aftale.
_______________________________________________________________________________________
SA byder velkommen og takker bestyrelsen for muligheden for at holde dette møde.
SL udtrykker glæde over at deltage i dette møde og beklager måden ændringerne i vandarbejdet er blevet
meldt ud på i forbindelse med referat fra bestyrelsesmødet den 20. 2. 2016. Det var en fejl, at bestyrelsen
ikke havde holdt møde med Vandudvalget, før disse ting var blevet besluttet. SL byder ind til godt
samarbejde med folkene fra vandarbejdet mhp. at få truffet endelige beslutninger ift. vandarbejdet.
SL har mandat fra bestyrelsen til sammen med JP, MJ og JM (på telefon) at tage endelige beslutninger vedr.
vandarbejdet på mødet i dag.
TA vælges til ordstyrer.
AA vælges til referent.

Pkt.1 ØKONOMI
SA: Den fælles vandkasse ”Rosetkassen” udviser ikke underskud. Tværtimod er der gennem årene altid
sparet op til diverse større udgifter. Dagsordenen til mødet er vedhæftet bilag med regnskab 2015 for
”Rosetkassen”. Opsparingen i ”Rosetkassen” er pt. på 8518,14 dkk, hvoraf en stor del er tænkt anvendt til
kursus for officials først på sæsonen.
Jf. regnskab i NFK 2015 (udsendt med andet materiale vedr. generalforsamling den 17. 4. 2016) er der ca.
7700,- dkk i underskud vedr. vandarbejdet. Ingen kan gennemskue tallene og kasseren har ikke pt.
mulighed for at oplyse, præcist hvad disse indtægter og udgifter dækker over.
”Rosetkassen” kom med i NFK’s regnskab for 2 år siden. Det er svært at se hvordan ”Rosetkassen” indvirker
på det samlede regnskab. Umiddelbart henstår ”Rosetkassen” kun under Aktiver i det samlede regnskab for
NFK 2015.
SL foreslår følgende på bestyrelsens vegne: Vandudvalget får en arbejdskapital på 10.000,- dkk hver år i
januar på en konto ”Central Vandkasse” (CVK). Indtægter og udgifter vedr. vandarbejdet registreres via CVK
og tilhørende regnskab afleveres til NFK’s kasserer hvert år senest 5. januar. Regnskabet skal være
gennemskueligt! Der skal fx være tydeligt udspecificering omkring udgifter til kørsel og uddannelse. Det
tilstræbes, at der ved regnskabsårets afslutning står ca. 10.000,- dkk på kontoen. Er der under 10.000,- dkk i
CVK ved årsafslutning, så kan vi se hvorfor og handle derpå. Alle syntes umiddelbart, at det er en god idé.
Udgifter relateret til vand, som fremover betales via CVK:
·

Gravering af pokaler
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kørselsudgifter til dommere og konkurrenceledere (dog fastholder NFK’s bestyrelse den tidligere
aftalte underskudsgaranti vedr. kørselsudgift)
Andre udgifter til officials i forbindelse med afholdelse af vandprøver (væske og evt. sandwich)
Uddannelse af officials
Slitage på materiel
Registrering af prøveresultater hos DKK
Dommerkonference
Hjemmeside (udgifter på 213,- dkk i 2015)
Årsmøde
Evt. udgifter i vandgrupperne (hvis disse ikke er dækket af deltagerbetaling fx i forbindelse med
kursus, lejre og lign.).

Vandudvalget bestemmer, hvorvidt disse udgifter helt eller delvist skal reguleres/afskaffes.
Årsmøde med vandgruppernes kontaktpersoner afholdes i november 2016 (som allerede planlagt) for at
koordinere vandarbejdets aktiviteter i 2017. Vandudvalget kommer samtidig med et oplæg til ændring af
proceduren omkring årsmødets fremtidige virke (koordinering af aktiviteter via e-mails/et ”mindre”
årsmøde/eller?).
Der er ingen udgifter til leje af prøvearealer og ej heller til Hitliste for vandhunde.
Udgifter relateret til vand, som fremover betales direkte af NFK (og udenom CVK):
·
·
·

Rosetter. Det aftaltes, at bestilling af rosetter til vandprøver fremover samkøres med bestilling af
andre rosetter i NFK, i håbet om at opnå mængderabat.
Årsmedaljer (3 stk.)
Større arrangementer/investeringer (fx indkøb af konkurrencebåd til vest for Storebælt).
Vandudvalget skal ansøge bestyrelsen ved større arrangementer/investeringer.

Det tidligere tilskud til vandgrupperne på 1500,- dkk per gruppe bortfalder helt fra 2017. I år bliver et
overgangsår, hvor evt. nuværende kassebeholdninger i vandgrupperne lægges i CVK. Har vandgrupperne
brug for penge til aktiviteter, kan der ansøges hos Vandudvalget. Vandgrupperne må gerne selv søge
sponsorater, både som nu til præmier, men også til større ting. Vandgrupperne og Vandudvalget må gerne
spørge om sponsorater i NFK’s navn.
Vandchampionater (der har været udgifter på 2 x 125,- dkk siden 2011) betales fremover af hundeejeren
selv. Der må selvfølgelig gerne gives hjælp til ansøgerne mhp. udfyldningen af ansøgningsskema m.m.
Registrering og tilmelding til vandprøver administreres fremover af Vandudvalget, og vandprøvegebyr
tilfalder CVK. Vandudvalget ønsker tilmelding via Hundeweb. Dette er bestyrelsen indforstået med, blot al
administration vedr. vandprøverne går via Vandudvalget. SL ansøger DKK på vegne af NFK om at få
vandprøver på Hundeweb ab sæsonstart 2017 (Ansøgningen er sendt af sted 21. 3. 2016).
Tilmeldingsgebyr til vandprøverne ændres med tilbagevirkende kraft pr. 1. 1. 2016 til:
·
·
·
·

SOR (svømme og redningsprøve)
Vandprøve (VPS, VPÅ og VPE)
Vandprøve DM (Danmarksmesterskab)
Biathlon (SOR + skuebedømmelse)

150,- dkk (100,- dkk tidligere)
300,- dkk (250,- dkk i 2015 - 200,- dkk tidligere)
350,- dkk (300,- dkk tidligere)
300,- dkk (350,- dkk tidligere)
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Det er bestyrelsens hensigt at gebyret for vandprøver i de 3 klasser på længere sigt skal stige til et niveau
svarende til udstillingsgebyret. Der var en del skepsis blandt Vandudvalgets deltagere på mødet til om dette
ville medføre en stigning i indtægter vedr. vandarbejdet, da man formodede at hundeførerne ville deltage i
færre prøver, når gebyret blev væsentligt højere end det for sæson 2015.
SL vil sørge for at NFK’s kasserer opretter en konto i NFK’s navn til CVK. NFK’s kasserer samt den af
vandudvalget udpegede regnskabsfører (pt. SA) har adgang til kontoen. Vandudvalgets regnskabsfører
administrerer CVK og kontoen, men NFK’s bestyrelse kan altid på forespørgsel få indsigt.

Pkt. 2 VANDGRUPPER
Deltagelse i vandtræning i vandgrupperne eller lejre kræver medlemskab af NFK.
Nedsat kontingent for vandfolk er ikke og har aldrig været en mulighed.
Kontingentfrie medlemmer kan deltage i vandtræning og andre arrangementer på lige fod med andre, jf.
NFK’s vedtægter.
Kontaktpersoner og geografisk område for vandgrupper besluttes af Vandudvalget. Vandudvalget har pt.
lagt det ud til de enkelte grupper selv at bestemme, men kan til enhver tid ændre dette.
Vandudvalget kan få opdateret medlemsliste fra kassereren. Kontaktpersoner i vandgrupperne kan så få
medlemslisten fra Vandudvalget.

Pkt. 3 VANDUDVALG
Kontaktperson er Troels Agerbo. Mailadresse er vandudvalg@newfclub.dk.
Vandudvalget er selvsupplerende og består pt. af MJ (repræsentant fra bestyrelsen), SA, TA, PBH og DH.
Når et/flere medlemmer fratræder udvalget fremsendes forslag til nye medlemmer til bestyrelsen - gerne i
god tid, hvis det er lige inden klubbens generalforsamling.
Vandudvalgets beføjelser er stadig som vedtaget af NFK’s bestyrelse på bestyrelsesmøde 09. 05. 2015, dog
er bestyrelsens repræsentant i Vandudvalget ikke nødvendigvis ”den dressur- og vandansvarlige i
bestyrelsen” og CVK hører efter oprettelsen af kontoen ind under Vandudvalget.
Kommandovejen er fremover: NFK’s bestyrelse <-> Vandudvalget <-> Vandgrupperne

Pkt. 4 GOLD CUP 2016
Anette Rehfeld har reserveret arealet syd for færgelejet ved Nyborg kommune i hele uge 29. Det betyder at
vi dels har arealet til prøver men også at hundeførerne kan træne i de perioder, hvor der ikke afholdes
prøver.
Biathlon: SOR afholdes torsdag ved siden af det gamle færgeleje. Skue og præmieoverrækkelse holdes
fredag, enten i middagspausen eller i direkte forlængelse af udstillingen. Vandudvalget arrangerer, men ved
brug for hjælp til at finde en dommer til skuedelen hjælper SL gerne (Birthe Møller Hansen har siden sagt ja
til at være skuedommer).
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Vandprøver afholdes lørdag ved siden af det gamle færgeleje. Vandudvalget arrangerer.
Opslag vedr. Biathlon og vandprøver tages med i det officielle Gold Cup-program. Vandudvalget laver
invitationer til SL senest 15. 5. 2016. Tilmeldingsfristen skal være den samme som til Gold Cupudstillingerne (senest 27. 6. 2016).

Pkt. 5 UDDANNELSE AF OFFICIALS
Kursus med uddannelse af figuranter og SoR-dommere/konkurrenceledere i Korsør 28. 05. 2016 afholdes
som planlagt. Deltagerne betaler selv kørselsudgifter, ligesom ved tidligere uddannelser.
Fremtidig uddannelse af officials til vandprøver foregår på foranledning af Vandudvalget.

Pkt. 6 VANDPRØVEREGLER
Bestyrelsen ønsker ikke at ændre på de nuværende Vandprøveregler, som er godkendt af DKK.
Krævet medlemskab for at kunne stille op til en vandprøve er derfor:
Newfoundlandshund (dansk ejet) = NFK
Landseer (dansk ejet) = KHKG
Leonberger (dansk ejet) = DLK
Som tidligere aftalt i Vandudvalget, skal uofficielle deltagere i vandprøver (andre racer, blandinger eller ikke
FCI-registrerede newfoundlandshunde) være medlem af NFK.
LD oplyser, at NFK ejer vandprøvereglerne, og at dette er skrevet ind i championatsbestemmelserne på
DKK’s udstillingsreglement 2016.

Pkt. 7 BESTYRELSENS PLANER FOR VANDUDVALGET I DANMARK I FREMTIDEN
Vandudvalget er eksperterne i vandarbejdet og dette udvalg forventes at bestå fremover.
Vi starter fra år 0 med CVK, og efter vandsæsonen 2016 har vi et brugbart billede af økonomien i
vandarbejdet. Derefter afholdes et nyt møde mellem NFK’s bestyrelse og Vandudvalget, hvor det besluttes
om der skal justeres i indtægter/udgifter. Dette møde kan ligge i slutningen af sæson 2016, når der ikke er
flere aktiviteter indenfor vandarbejdet, eller først i 2017.
______________________________________________________________________________________

Der er ved mødets slutning enighed om at det var et godt og relevant møde, som til alles glæde blev afholdt
i god ro og orden. Vi skal have det hele til at fungere, 2016 vil blive en prøve på, hvordan vandarbejdet
bedst drives fremover.

Referatet er godkendt af alle mødedeltagere i dagene 2. – 4. 4. 2016
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