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Newfoundlandklubbens ordinære generalforsamling,  
søndag d. 30. maj 2021 kl. 13:00  

Øksendrup Forsamlingshus, Øksendrupvej 23, 5871 Frørup 
 

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, som er i ubrudt 
medlemskab. Nye eller genindmeldte medlemmer, som på afstemningstidspunktet har været 

betalende medlem i mindst 3 måneder. Husstandsmedlemmer har kun stemmeret og er valgbare, 
såfremt det medlemskab, som husstandsmedlemskabet er tilknyttet, har stemmeret. 

 Medlemmer, som indvælges i klubbens bestyrelse, skal være medlem af DKK 
  

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

(decharge) 
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent 

jævnfør §6 stk. 2 
7. Behandling af indkomne forslag:  

 
1. Fra Mia Thulstrup: 

Paragraf 8 - tilføj stk. 12: 
Afstemning kan afholdes digitalt, såfremt en passende, anonym platform kan                           
benyttes. 

 
Paragraf 11 - tilføj stk. 3 (resten rykkes): 
Generalforsamling kan afholdes helt eller delvist online. 

 
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter –  

Bestyrelsen har modtaget 2 kandidater: Michele Utke Ramsing er genvalgt og Birthe Møller 
Hansen er nyvalgt, begge for en 3-årig periode, da der ikke er kommet yderligere 
kandidater. 
 

9. Suppleringsvalg til at sikre en fuldtallig bestyrelse jævnfør §8, idet der ikke under punkt 8 
har været opstillet tilstrækkeligt mange kandidater til bestyrelse og suppleanter. 
 

10. Valg af 2 billagskontrollanter blandt klubbens medlemmer 
11. Evt.   
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Bestyrelsens beretning 
 
 

2020 blev et meget anderledes år.  
 
Verden blev ramt af en pandemi og betingelserne for at færdes og være sammen blev 
fundamentalt ændret. Vi kunne ikke længere giv hånd eller kram når vi mødtes, vi skulle holde 
afstand til hinanden og der blev sat tal på hvor mange vi måtte samles. Landegrænserne blev 
lukkede og hele erhverv lukket ned.  
For Newfoundlandklubben fik det betydning for samtlige af vores aktiviteter, da hovedparten af 
aktiviteterne i praksis handler om at være sammen til træning, konkurrence eller hygge med vores 
skønne race i centrum. Det ramte også vores medlemsblad hvor en del af indholdet er 
rapportering fra klubbens aktiviteter. 
 
For bestyrelsen var det en helt ny opgave. Kort efter året startede blev betingelserne for 
bestyrelsesarbejdet ændret. Vi kunne ikke se ret langt frem ad gangen. Vi kunne ikke forudse 
betingelserne for vores arbejde og måtte nyopfinde meget. Aldrig har vi set så mange 
pressemøder på så kort tid og ringet sammen og drøftet betydningen for klubbens aktiviteter 
efterfølgende, hvad kunne vi arrangere? Hvad ville betingelserne være? Hvornår ville grænserne 
være åbne? Hvad skulle vi aflyse og hvad kunne vi gennemføre? Hvordan kunne vi ændre set up 
for udstillinger, vandtræning, og vandprøver? 
 
D. 5. januar 2020 meddelte WHO om et udbrud af lungebetændelse af ukendt årsag i Wuhan og 
herefter begyndte resten af verden at rapportere om denne nye Corona virus.  
 
d. 20. januar bekræftede WHO at virussen kunne smitte fra menneske til menneske. 
 
D.  25. & 26. januar skød NFK traditionen tro udstillingssæsonen i gang med en flot Vinterspecial i 
Knabstrup hallen.  
De 2 udstillingsdommere kom fra Portugal. Vi havde fælles morgenbord begge dage. Efter 
udstillingen om lørdagen samledes vi i hallen, hvor vi udnævnte Årets Newfy og hædrede vinderne 
fra året 2019 med medaljeoverrækkelse, uddeling af Klub Championater, årets racevinder, årets 
DM i vandprøver og selvfølgelig kårede den flotteste Newf-kage.  
Vi rundede dagen af med fælles middag. Flere camperede ved hallen og weekenden gik i hyggeligt 
lag.  
Da vidste ingen af os, at det blev sidste gang i meget lang tid, at vi kunne udstille, hygge og være 
sammen, som vi plejede. 
 
D. 30. januar erklærede WHO COVID-19 udbruddet for en international sundhedskrise. 
 
I tiden efter rapporterede medierne om en eksplosiv spredning af virussen. Vi så billeder fra andre 
lande af rædselsvækkende forhold, sammenbrud af sundhedssektorer og store mængder af døde, 
ikke mindst i Norditalien, som blev Europas EPI-center. 
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D. 27. februar blev den første dansker konstateret smittet med denne nye Coronavirus og d. 11. 
marts kom pressemødet hvor Regeringen lukkede Danmark ned.  
 
Kun 3 dage senere skulle Newfoundlandklubben have haft afholdt en dobbelt specialklub udstilling 
i Strib.  
Bestyrelsen havde allerede set muligheden for at der ville komme skrappe restriktioner, men 
afventede hvad det helt konkret betød for klubbens mulighed for at afholde arrangementer.  
Kort efter pressemødet ringede vi sammen og så ingen andet mulighed end at aflyse. 
 
Herefter ændredes bestyrelsen arbejde sig til et uendeligt forsøg på at navigere klubben gennem 
en uigennemskuelig fremtid og konstant ændring af Corona restriktioner. 
 
Et planlagt medlemsmøde i april måtte aflyses. 
 
Træning blev lukket ned for lidt senere på foråret at kunne åbne op igen, men under helt andre 
konditioner end normalt. 
 
I april stod det klart at vi måtte udsætte den ordinære generalforsamling på ubestemt tid. Den 
skulle have været afholdt d. 3. maj.  
Kort efter måtte også Gold Cup aflyses. 
Vandprøver og regionsarrangementer blev aflyst. 
13. maj kunne vi meddele at samtlige danske udstillinger frem til 31. august var aflyst. 
 
Da vi var knap halvt gennem året besluttede bestyrelsen at suspendere udstillings hitlisten. 
 
I eftersommeren lysnedes situationen og vi øjnede mulighed for at afholde 4 udstillinger i 
september og oktober, 2 enkelt udstillinger i henholdsvis Jels og Roskilde og en dobbeltudstilling i 
Rødovre samt at få afviklet den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen lagde vi i 
forlængelse af dobbeltudstillingen, for at give nogle af medlemmerne større motivation til at køre 
på tværs af landet.  
Dobbeltudstillingen d. 19/20. september med efterfølgende generalforsamling var planlagt til at 
afholdes på Absalon Camping. Kort før arrangementets afholdelse blev forsamlingsforbuddet sat 
ned og vi blev aflyst af Absalon Camping.  
Heldigvis fandt vi en anden campingplads som ville huse os, nemlig Hundige Strandcamping. De 
havde desværre ikke plads til generalforsamlingen, og den blev flyttet til DKKs lokaler. Vi ville for 
alt i verden ikke udsætte generalforsamlingen endnu engang. 
 
Generalforsamlingen blev gennemført.  
Peter Jepsen og Pernille Bruce blev genvalgt og Bitten Ambus og Louise Machholt blev nyvalgt til 
bestyrelsen.  
Arno Mark blev hædret for mange års stor indsats for Newfoundlandklubben og udnævnt som nyt 
æresmedlem. 
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2 uger efter lykkedes det at gennemføre årets sidste udstilling d. 3. oktober i Roskilde.    
 
I et forsøg på nytænkning under de anderledes rammer planlagde vi en juleudstilling med 3 
udstiller på en dag. Et logistisk set up, som ville have været spændende at gennemføre.  
Desværre blev vi igen fanget i en yderligere nedlukning af landet.  
Juleudstillingen måtte aflyses og alle frustrationerne over uvished og afmagt var tilbage. 
 
Udstillinger 
Det lykkedes at gennemføre 6 udstillinger i 2020 med 2 udenlandske og 4 dansk boende 
dommere. 2 afholdtes indendørs og 4 udendørs.  
Tilmeldingstallet har ligget mellem 25 og 58 pr. udstilling og et totalt tilmeldingstal på 237. 
 
Hvalperegistreringer  
COVID-19 har generelt ændret danskernes prioriteter og som følge af øget hjemmearbejde, 
manglende muligheder for at rejse m.m. steg efterspørgslen efter hundehvalpe i 2020 enormt.  
Der blev hurtigt udsolgt af alt, racehunde, blandinger, hvalpe og voksne. Kort sagt alt kunne 
sælges. 
DKK øgede deres registreringstal, men trods en glædelig stigning i antallet af fødte 
Newfoundlandhvalpe i 2019, så faldt tallet i 2020 med ca. 20%.  
I alt registrerede DKK kun 92 Newfoundlandhvalpe og importer i 2020.  
Det er trist for racen og vi må prøve at se på hvordan vi kan støtte nye og gamle opdrættere 
fremover. 
 
Medlemstal 
Vi har stadig lidt udfordringer med DKKs medlemskrævningssystem, men de fleste 
børnesygdomme er nu løst. Nu hvor kontingentet opkræves løbende og ikke pr. 1/1, så sker både 
af- og tilgang løbende over året. Klubbens medlemstal faldt lidt i 2020 men ligger dog stabilt 
omkring 230-250 
 
NewfPosten 
På medlemsmødet i marts 2019 og det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det besluttet at drosle 
antallet af NewfPost udgivelser ned fra 4 til 3 og efterfølgende 2 om året. De skulle så suppleres 
med nyhedsbreve. 
Som følge af manglende stof til NewfPosten og manglende aktiviteter at rapportere fra har det 
kun været muligt at udgive 2 NewfPoster i 2020. Til gengæld er Posten udviklet i design og format. 
2020 blev dog året hvor vi fik gang i nyhedsbrevene og det har været en succes. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har hele året haft et godt og konstruktivt samarbejde og trods vores forskellighed altid 
i god tone. Kort sagt, trods vi ikke på noget tidspunkt har været fuldtallige, så har det været en 
rigtig god og stabil bestyrelse. 
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Desværre har bestyrelsen ikke kunnet mødes fysisk i størstedelen af året og det må vi erkende har 
betydning for vores arbejdsmiljø.  
At sidde i Newfoundlandklubbens bestyrelse er frivilligt arbejde. Vores ”løn” er glæden over når 
tingene lykkes, den sjove del af udfordringerne i arbejdet, resultaterne og det sociale i bestyrelsen.  
Et år med uvished, hvor fremtiden selv på kort sigt har været uigennemskuelig, hvor hovedparten 
af arrangementerne har måttet aflyses, hvor det har været næsten umuligt at skaffe materiale til 
klubbladet, hvor vi ikke har kunne mødes og være sociale og hvor stort set det eneste, der har 
stortrivedes, har været klubbens hårde kerne af kritikkere, ja, så har det på det sidste været svært 
at holde gejsten oppe og finde glæden i klubarbejdet.  
Umiddelbart kan man tænke, at det har været et nemt år, da de fleste arrangementer har måtte 
aflyses, men sådan har det på ingen måde været. 
 
Efter debatten på klubbens Facebook gruppe i december besluttede hovedparten af bestyrelsens 
medlemmer at trække sig til den kommende generalforsamling.  
Det er ærlig talt brandærgerligt. Det er uforståeligt, at det ikke kan lade sig gøre at debattere i en 
ordentlig tone. Konstruktiv kritik er mere end velkommen, men ingen har lyst til at donere deres 
sparsomme fritid til klubarbejdet for derefter at blive …… på de sociale medier.  
Den hårde tone skræmmer frivillige væk og skræmmer også nye medlemmer væk.  
 
Det skrevne sprog kan være svært. Det er ikke altid, at afsenderens hensigt og modtagerens 
oplevelse af det skrevne er den samme, så vi opfordrer jer til at gennemlæse jeres opslag og 
kommentarer på de sociale medier en ekstra gang, inden I trykker send og i øvrigt læse og 
respektere fx Facebook gruppernes regler. 
 
Tak 
I et svært år har det været dejligt, at vi har kunnet lave sparring med de andre Specialklubber og at 
Dansk Kennel Klub i hele processen har været meget hjælpsom og en god samarbejdspartner. Tak 
for det! 
 
Tak til jer som har hængt i, trods en svær tid, tak til bestyrelsen, regionsrepræsentanterne, 
vandudvalg og vandgrupperne. 
 
Tak til Lotte Groth for meget tålmodig og yderst kompetent hjælp til regnskabet. 
 
Tak til Louise Machholdt og Pernille Bruce for det kæmpe arbejde I har lagt i NewfPosten. Trods 
evig mangel på stof og aflyste klubaktiviteter har I formået at få 2 NewfPost på gaden og at udvikle 
og forbedre NewfPostens design og format. 
 
Tak til Søren L.R. for flere års stor indsats i bestyrelsen og held og lykke med dine nye 
jobudfordringer.  
Tak til Pernille B. for godt 1½ års indsats, du har virkelig gjort en forskel og lagt en stor indsats. 
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Tak til Bitten A. og Louise M. for jeres indsats og mange gode nye input, trist det kun blev til godt 
et ½ år i bestyrelsen. 
 
Tusind tak til en rigtig god, altid positiv og meget velfungerende bestyrelse! 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Michele Utke Ramsing 
Formand for Newfoundlandklubben i Danmark 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beretning fra Newfoundlandklubbens vandudvalg: 

 
Vandsæson 2020 
 
Sæsonen 2020 var året, hvor vi skulle havde skudt de nye vandregler i vejret og afprøvet dem live, 
i stedet blev det et hårdt år for vandgrupperne, alle prøverne, Lejrene, DM og hitlisten blev aflyst 
pga. Coruna, grupperne har måtte enten helt aflyse, eller finde alternative måder at træne på.  
 
Vi nåede at afholde et møde på Treldenæs Camping, hvor vi fik gennemgået de nye vandregler, og 
nogle fik trænet lidt. 
 
Det lykkedes at få indkøbt en længe tiltrængt prøvebåd til Jyllandssiden. Udfærdigelse af 
springplatform er i fuld gang, næste udfordring bliver at finde en løsning på, hvordan båden bliver 
transporteret på den lille trailer som de har. 
 
Vi er ved at løbe tør for vanddommere og konkurrenceledere, så derfor er vi først nød til at, få 
flere Figuranter uddannet, så vi har figuranter vi kan videreuddanne til konkurrenceledere og 
derefter konkurrenceledere til dommere. 
 
Vandudvalget arbejdede hele efterår og vinteren hårdt på, at få udarbejdet et sæt Coruna 
vandregler, som vi kunne tage i brug, hvis Corunaen fortsat ville havde lukket 2021 ned, men da 
det ser meget lysere ud nu, ligger det på hylden og mangler kun, at få pudset hjørnerne af, inden 
det kan sendes til godkendelse. 
 
Som det ser ud nu, så kører vi på med de nye regler, med det i baghovedet, at vi skal holde 
afstand, passe på os selv og hinanden, ved at bruge den sunde fornuft. 
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Vi starter med at afholde webinar d. 26 og 27. april for figuranter den ene dag og 
konkurrenceledere og for dommere den anden dag. Hvilken dag for hvem, vil tilgå senere. 
 
Vandlejer Humlum d. 28-30 maj med årets første vandprøve d. 29. Maj 
Figurantkursus d. 3. Juli på Sjælland 
Vandprøve d. 4. Juni på Sjælland 
Vandprøver under Gold Cup d. 22. og 23. Juli på Urhøj Camping 
Vandprøve Davinde d. 7. August. 
Vandprøve Ulslev d. 28 August. 
DM d. 25. September på Sjælland 
 
Vi opfordrer alle grupperne at kikke godt på de nye momenter i reglerne, så I har trænet lidt med 
dem inden første vandprøve 
 
Vi håber at alle vandgruppernes arrangementer kan lykkedes i 2021.  
 
 
De varmeste hilsner  
Vandudvalget 
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Regnskab 2020 
 

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2020 

Resultatopgørelse 

note 

Budget Realiseret 

 Kontingenter 76.100 81.895 

 Salg af varer, jubilæumsbog mv. 

Udstillinger: 

 3.416 

1 Vinterspeciality Nyborg 0 -7.467 

2 Jels 608 119 

3 Hundige camping 4.797 13.258 

4 Roskilde 3.063 5.502 

 Juleudstilling  1.000 0 

 
Årsmedaljer mv -7.500 -7.155 

 Bestyrelses forsikring -3.000 -2.570 

 Trailerudgifter, incl. Reparationer -2.500 -440 

 Generalforsamling -1.050 -2.779 

 Bilagskontrollanter  -1.380 

5 Vandprøver, DM samt træning  -11.696 

 Bestyrelsesomkostninger -5.000 -4.137 

 Medlemsmøder -1.500 0 

 
IT/Web-udgifter -3.000 -3.846 

 DKK medlemsopkrævning -8.000 -7.221 

 Newf-posten -17.000 -18.659 

 Regioner diverse -3.000 -573 

 
Afskrivninger 

 
-3.856 

 Rente indtægter  19 

 Gebyr  -1.292 

Overskud / Underskud             34.018                       31.138 
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Balance 

Aktiver pr. 31. december 2020 

 

Udstillingsinventar, El, trailer 15.430 

Materielle anlægsaktiver 15.430 

Varebeholdninger - gaver dommere 700 

Tilgodehavende region Fyn 420 

Tilgodehavende region Jylland nord 1.061 

Andre tilgodehavender - regninger betalt dobbelt 22.782 

Tilgodehavender 24.963 

Kontantbeholdning  0 

Valutabeholdning 124 

Danske Bank Opsparing 202.039 

Danske Bank driftskonto 91.421 

Danske Bank vand 3.001 

Sparekassen Thy Opsparing -22 

Sparekassen Thy driftskonto -2 

Likvide beholdninger 296.561 

Omsætningsaktiver i alt 321.524 

Aktiver i alt 

 

Passiver pr. 31. december 2020 

336.954  

Egenkapital pr. 1. januar 2020 297.066 

Årets resultat 31.138 

Egenkapital i alt 328.204 

Andre skyldige omkostninger 8.750 

Kortfristede gældsforpligtelser 8.750 

Gældsforpligtelser i alt 8.750 

Passiver i alt 336.954 
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Noter 

 

13.258 

4 Roskilde 

 Indtægter tilmelding 12.127 

 Udgift dommere, ringpersonale mv. -894 

 Præmier, rosetter mv -5.675 

 Kørsel mv. -56 

’      5.502 

1 Vinterspeciality  

Indtægter tilmelding 44.024 

Leje af hal, værelser og forplejning mv. -10.717 

Udgift dommere, ringpersonale -14.122 

Præmier, rosetter, vaser mv. -16.191 

Kørsel mv -9.081 

Diverse 

2 Jels 

-1.380 

-7.467 

Indtægter tilmelding mv. 9.031 

Udgift dommere, ringpersonale -3.126 

Præmier, rosetter mv. -5.446 

Kørsel mv   -340 

119 

3 Hundige camping  

Indtægter tilmelding, fest mv. 23.958 

Udgift dommere, ringpersonale mv. -2.140 

Præmier, rosetter mv -7.380 

Kørsel mv -325 

Diverse -855 
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5 Vandprøver mv. 

 SoR 1.006 

 Ny båd -10.165 

 Dommer konference -1.337 

Apporter -470 Domæne -401 

 Diverse  

 

 

 


