Newfoundlandklubbens ordinære generalforsamling
Lørdag d. 13. april 2019 kl. 15:00 i Egtved Hallen, Hjelmdrupvej 13, 6040 Egtved

Formanden bød velkommen, og udtrykte glæde over det store fremmøde
45 stemmeberettigede deltog og generalforsamlingen tillod et par ikke medlemmer at overvære
generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil meget gerne have tilbagemelding om dette set up med at afholde generalforsamling i
forbindelse med en klubudstilling.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Poul Erik Rise, som blev valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt.
2. Valg af referat:
Sabine Varming Cheyne
3. Valg af 2 stemmetællere:
Foreslået og valgt blev Sanne Andersen og Anders Andersen
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning:
Til beretningen tilføjede formanden en stor tak til Mia Tuelstrup for hendes tid og indsats som redaktør på
Newfoundland Posten. Ellers ingen ting at supplerer med.

Helle Dinesen havde en kommentar til beretningen, om hun ikke kun havde varetaget arbejdet vedr, sponsor
præmier. Hun havde også haft diverse andre opgaver, fx input til hjemmeside.
Formanden tydeliggjorde at budskabet i beretningen var, at alt arbejdet omkring sponsorer til udstillingerne
er stort og fylder svarende til en hel bestyrelsespost.
Formanden beklagede at det kunne misforstås og bekræftede at HD havde lavet andre opgaver i bestyrelsen
end blot sponsorsøgning.
Ingen yderligere kommentar til beretningen.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Regnskabet blev gennemgået af Kassere Peter Jepsen:
Året resulterede i et underskud på Kr.8187. Vi havde haft håb om at nå 300 medlemmer. Hovedparten af
underskuddet hidrører til udstillingsposten.

Anne Ejby stillede spørgsmål til bogføring af afskrivning på både og trailer.
Susanne Laursen ville gerne have haft yderligere udspecificering af indtægter og udgifter i forbindelse med
Gold Cup
PJ svarede at samtlige bilag var tilstede på generalforsamlingen, og at alle var velkomne til at se på dem i
pausen
Annick Nielsen spurgte, hvorfor der ikke var noter til samtlige udstillinger.
Kassereren svarede at det var en fejl.
Annick Nielsen foreslog, at alle indendørs udstillinger afholdes i Jylland da halleje er billigere der end på
Sjælland. Udendørs udstillingerne kunne så afholdes på Sjælland.

Anne Ejby og Mulle Andersen spurgte ind til bestyrelsens kørselsudgifter samt hytteleje på Gold Cup.
Der var en lang debat om kørselsudgifter og underskuddet på udstillingerne.
Med hensyn til udgiftsstyring på udstillingerne har det været nye folk, som har stået for udstillingerne i
2018. Fokus har været på, at få det til at fungere og det har af flere forskellige årsager kostet ekstra.
Formanden svarede, at som informeret på sidste års generalforsamling havde bestyrelsen besluttet, at hvis
man har en funktion til et arrangement, har man ret til kørsel efter taksten 2,- /km, det gælder også fx
figurenter til Gold Cup vandprøverne. Figurenterne har ikke tidligere modtaget kørepenge, men det er en
principbeslutning, at vand ikke skulle stilles dårligere. Vi læner os op ad DKK’s regler, dog gives ikke
honorar, kun dækning af kørsel. Det står enhver frit for ikke at anmode om kørepenge, men folk skal ikke
have en udgift ved at tilbyde deres tid gratis til klubben. Som følge af debatten her, tager vi det op til
drøftelse på først kommende bestyrelsesmøde og vi vil også meget gerne tage en dialog med vandudvalget
Claes Mørk kunne godt anerkende den tidligere beslutning fra 2017 omkring godtgørelse af kørsel for
hjælpere, da det kan være svært at finde hjælpere og løfte opgaven.
Ole Fischer udtrykte at ved at stille alle ens i henhold til afregning, er det gået udover de tidligere aftaler mht.
til vandprøver
Søren L. Rasmussen svarede, at der allerede har været dialog og derfor nu er vedtaget to sæt
afregningsregler gældende for vand, en specielt for Gold Cup og en som dækker resten af
arrangementerne.
Lotte Groth informerede om at problemerne med kontoadgang var løst
Lis Døssing glædede sig over at vandarbejdet giver overskud.

Afstemning om regnskabet:

Imod: 12
For: 27
Regnskabet blev godkendt med overvejende flertal med ansvarsfrihed.
2 forlod generalforsamlingen og rest 43 stemmeberettigede
6.

Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt, fastsættelse af kontingent jævnfør
§6 stk 2.

Kassereren fremlagde budgettet for 2020
Målet er 250 medlemmer, fordelt på 200 alm + 50 husstandsmedlemmer.
Pt har vi 232 medlemmer.
Vi har estimeret overskud på udstillingerne: VinterSpecialen, Egtved og GoldCup målt på 90
campingenheder.
Forslag om uændret kontingent.
Formanden redegjorde for planerne for den fremtidige virksomhed
På medlemsmødet i marts deltog ca. 25 medlemmer, og der var en rigtig god debat om klubbens aktiviteter,
udstillinger og præmier, Newfoundland Posten og oprettelse af nyhedsbreve.
Alle holdninger og ideer derfra vil blive taget med i det kommende arbejde.

NewfoundlandPosten er udgiftsmæssig tung og det er svært at få stof til den. Målet er at erstatte en eller 2
udgivelser med nyhedsbreve på mail og så til gengæld gøre de resterende udgivelser endnu bedre.
Vi vil gerne holde flere medlemsmøder, inddrage regionerne mere, holde opdrætter seminar og dommer
seminar. Standartbogen er planlagt til at blive udgivet på Gold Cup 2019.
Antal årlige udstillinger planlægges på samme niveau som de seneste år.
Vi har rigtig gode Newfoundlands i Danmark, men vi laver for få hvalpe. Klubbens gode erfarne opdrættere
bliver ikke yngre og vi skal se på, hvordan vi får hjulpet nogle nye gode opdrættere i gang evt, ved
etablering af mentorordninger.
Klubben har brug for ro og stabilitet. Uro og dårligt tone i debatten tager meget energi og tager tid og
energi fra klubarbejdet.
7. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
Ved fristens udløb var kun indkommet et forslag, nemlig Birthe Møller Hansen som er valgt for 3 år
9.

Suppleringsvalg til at sikre en fuldtallig bestyrelsejf. §8 idet der ikke under §8 har været
opstillet tilstrækkelig mange kandidater til bestyrelse og suppleanter.
Der var en general drøftelse af arbejdet i bestyrelsen og flere tilstedeværende forsøgtes motiveret til at
opstille, men ingen indvilligede i at stille op.
Bestyrelsen er derved ikke fuldtallig, idet der er 2 vakante poster og ingen suppleanter.
10. Valg af 2 bilagskontrollanter blandt klubbens medlemmer.
Bilagskontrollanter: Foreslået og valgt blev Bitten Ambus og Mulle Andersen
11. Eventuelt:
Søren L. Rasmussen foreslog at nye hvalpekøbere fik et års gratis medlemskab.
Anders Andersen takkede for et godt medlemsmøde i marts. Gentag det.
Bitten Ambus foreslog at klubben laver hvalpepakker.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut og formanden takkede dirigenten.
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