Referat fra vandudvalgsmøde 18/7-2015, Herning.
Deltagere:

Michael Jakobsen, Troels Agerbo og Sanne Andersen

Referant:

Sanne Andersen

Vandudvalget er et nyoprettet udvalg under Newfoundlandsklubben i Danmark (NFK), og dette var første
møde i udvalget. Nedenstående med fed skrift er den arbejdsbeskrivelse, som blev lavet, da der skulle
søges medlemmer til vandudvalget. Vi har derudover tilføjet det, der står med kursiv.
Vandudvalget varetager klubbens Vandarbejde.
Vandudvalget udpeges af bestyrelsen. Alle medlemmer i NFK kan kandidere til udvalget
Bestyrelsen fastsætter regler for valg af medlemmer til udvalget. Michael aftaler med NFK bestyrelse hvor
lang en periode man sidder i vandudvalget, dog har vi aftalt at vi alle her i første omgang er her min. 2 år.
Det er vigtigt ikke at udskifte alle medlemmer samme år.
Vandudvalget varetager den overordnede koordinering og økonomi i forbindelse med
Vandarbejdets aktiviteter. ”Rosetkassen”, som Sanne varetager. Se mere længere nede i referat.
Vandudvalget skal lave referater af afholdte møder. Referaterne indsendes efter godkendelse
blandt udvalgets medlemmer omgående til bestyrelsen i NFK. Referat pr mail til bestyrelsen, samt kopi på
hjemmesiden, så alle kan se hvad der besluttes.

Vandudvalgets Arbejdsopgaver:
Udvalget sørger for information til bestyrelsen og til Vandgruppernes kontaktpersoner. Der udpeges en
kontaktperson.
Udvalget foranlediger at der udarbejdes revision af Vandprøvereglerne.
Udvalget foranlediger udarbejdelse af andre forskrifter og anvisninger vedr. Vandarbejdet
Udvalget deltager med repræsentanter i det årlige vandmøde i november ,hvor planer for næste
Års aktiviteter(vandprøver, lejre, kurser, uddannelse m.m.) fastsættes med vandgruppernes
kontaktpersoner. Afholdes i november. Fast dagsorden til hvert år.
Udvalget arrangerer vandprøver/DM incl. Biathlon i forbindelse med Gold Cup.
Udvalget sørger for indsendelse af resultater fra vandprøver til Dansk Kennel Klub. Varetages pt af Lis
Døssing. Vil hun forsætte resten af sæsonen? (efter mødet har Lis givet tilsagn, at det vil hun gerne, også
næste sæson.)

Udvalget sørger for udarbejdelse af Hitlisten og tilser at den indsendes til Newfoundland Posten og
Hjemmesiderne. Varetages pt af Lis Døssing. Vil hun forsætte resten af sæsonen? (efter mødet viser det sig
at det er Ole Døssing som laver hitlisten pt. Ole vil gerne fortsætte med at lave listen for os.)

Hjemmesiden www.newfclub-vand.dk. Her kommer al info til vandfolket ud. Se mere længere nede i
referat. Varetages pt af Lis Døssing, og Lis har tilbudt forsat at have denne opgave. Det siger vi ja tak til.
Udvalget kan uddelegere opgaver til andre personer.
Vandudvalget består af de 3 fremmødte, samt Dorthe Helsby. Troels er kontaktperson. Michael
repræsenterer bestyrelsen. Der kan iflg. NFKs vedtægter være max. 5 i vandudvalget, dvs. der er mulighed
for et medlem mere hvis nødvendigt.
Troels opretter en gmail til vandudvalget. Så kan mailadressen bevares uanset hvem der sidder i udvalget.
Det er kontaktpersonen, der svarer på mails eller sender mails videre til andre, men koden til gmailkontoen
kender alle i vandudvalget.
Troels opretter også ”Google docs.” til referater og arbejdsdokumenter.
Rosetkassen varetages af Sanne. Pengene er NFKs såfremt vandarbejdet nedlægges på et tidspunkt.
Ligeledes dækker NFK, i henhold til tidlige udsagn, et evt. underskud på kontoen. Men vandaktiviteterne
bør tilretteslægges således der aldrig bliver underskud i rosetkassen.
Udgifter: Uddannelse af officials, rosetter (den ansvarlige for rosetkassen køber rosetter), gravering af
pokaler (arrangører står selv for gravering, men kan få udgiften refunderet fra rosetkassen), kørselspenge
til dommer og konkurrenceleder (dommer/KL sender kørselsbilag, hvorefter kørselspenge udbetales),
konkurrencesæt, vandhjemmesiden, mm.
Indtægter: Tilmeldingsgebyr fra VP og SOR.
Skal der fremover indgå et tilskud fra NFK til rosetkassen hvert år, i stedet for den nuværende ordning med
at grupperne kan søge om 1500 kr hvert år? Vi snakkede om fordele og ulemper og nåede frem til, at det vil
være en bedre løsning. Michael tager det med til næste bestyrelsesmøde. Den største fordel er, at
vandudvalget har nemmere ved at vurdere, hvor pengene bruges bedst, end bestyrelsen har. I fald
tilskuddet ligger under rosetkassen, så skal vandgruppernes regnskaber også ind under rosetkassens
regnskab, således der hvert år kun afleveres et regnskab vedr. vand til NFKs kasser. Men måske skal
regioner og vandgrupper slåes sammen – hvis ja, så kan det ikke høre under rosetkassen.
Når denne vandsæson er slut, skal det vurderes om den nye ordning med kørselspenge til dommer og
konkurrenceleder løber rundt. Prøvegebyret for vandprøver (ikke SOR) blev hævet med 50,-kr fra i år, som
hjælp til at finansiere kørselspenge.
Der skal ikke laves instruktørkursus igen, da det var dyrt og kun 2 instruktører er aktive her 4 år efter. At
vandgruppernes medlemmer deltager i aktiviteter på tværs af grupperne (fx fællestræninger eller lejre) er
langt mere nyttigt. Princippet til vandtræningen er som altid, at alle hjælper alle.

Hvor mange medlemmer bidrager vandtræningen egentlig med til NFK? Mange er kun medlem pga.
vandaktiviteterne. Et gæt er at måske 25% af medlemmerne ville melde sig ud, hvis vandarbejdet ikke lå
under NFK. Michael opdaterer NFKs medlemsliste og sender rundt til os andre, hvorefter vi krydser af hvem
der har relation til vandtræningen.
Vandprøvereglerne. Sidste revision trådte i kraft for 1 ½ år siden. Stor opgave, som tager 1-2 år. Ikke gøres
endnu.
Hjemmesiden www.newfclub-vand.dk varetages også fremover af Lis Døssing. Vigtig, da det er her alt
kommunikeres ud til vandfolket vedr. lejre og vandprøver. Newfbladet er for langsomt til at vi kan
kommunikere via det. NFKs hjemmeside har ofte manglet webmaster, så særskilt hjemmeside til vand er
det bedste.
Inge officiel facebookside til vandudvalget, men der findes en facebookside som vandfolket selv bruger i
dag bl.a. til deling af billeder og opslag fra hjemmesiden. Det har der ikke været noget problemer med.
Adgangskoder mm. skal vandudvalget kende, da det er et problem, hvis adgangen til hjemmesiden
pludselig mistes. Troels får disse hos Lis sammen med en kort intro til hjemmesidens opsætning.
Næste møde afholdes til familielejren i Ulslev. Evt med afbud fra Troels. Punkter på det næste møde er bl.a.
”Årsmøde for vandgruppernes kontaktpersoner”, næste års Gold Cup-vandprøve og Biathlon.

Referat godkendt:

29.07.2015 af Michael, Troels og Sanne.

Indsendt til NFKs bestyrelse: 29.07.2015

