
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 26. maj 2020 

Mødet blev holdt pr. tlf. 
 

Deltagere: 

Michele Utke Ramsing (MUR) 

Søren Lützhøft Rasmussen (SLR) 

Peter Jepsen - (PJ) 

Pernille Bruce (PB) 

 

1. Godkendelse af dagsorden: OK 

 

2. Godkendelse af referater  

• Vi spurgte ikke medlemmerne ang. GC, da GC nåede at blive annulleret 

som følge af regeringens udmeldinger. 

• Vi har fra et medlem fået en forespørgsel på opkøb af gamle præmier – 

det takker vi pænt nej tak til, da vi har indkøbt præmier til hele året, som 

vi nu ikke får brugt. 

 

3. Siden Sidst, opsamling på beslutninger samt samt Ind- og udgående post 

a. Udsendelse af GF materiale 

•  Materielet blev rettidigt lagt på hjemmesiden og sendt til medlemmerne 

pr. mail. Dem uden mail har fået pr. post. Billagskontrollanternes 

kommentarer kom desværre ikke med, men er offentliggjort i NP nr. 1. 

b. Newfpost nr. 1 2020 

• Blev udsendt rettidigt ultimo april og kom op på 44 sider. 

c. COVID-19 aflysninger og retningslinjer  

• Som følge af Covid-19 blev GC aflyst d. 7. april og d. 13. maj blev 

Bornholm aflyst. Vandtræning blev besluttet genoptaget under særlige 

Covid-19 retningslinjer d. 11. maj. Al regionsarbejde og arrangementer er 

aflyst indtil 30/6. Som følge af genåbningen af DK har bestyrelsen 

besluttet at regionsarrangementer kan genoptages for max. 10 personer. 

Dog fastholder klubben kravet om 2 meters afstand, trods den seneste 

ændring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor afstandskravet i flere 

tilfælde nedsættes til 1 meter. 

d. Vi har fra et medlem fået en forespørgsel på opkøb af gamle præmier – det takker 

vi pænt nej tak til, da vi har indkøbt præmier til hele året, som vi nu pga. COVID-19 

ikke får brugt. 

 

 

4. Udstillinger 2020 

a. Forventning til resten af 2020 

• DKK’s regler siger, at man ikke må begrænse antallet af tilmeldinger til 

udstilling, så ikke noget ”først til mølle princip”.  Vi er stadig underlagt 
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forsamlingsforbuddet, hvilket er en udfordring, også når det forventeligt 

snart stiger til 30-50 personer. Vi skal op på et forsamlingsforbud omkring 

80-100 personer for at vores udstillinger kan gennemføres. Vi drøftede 

mange alternative modeller, men det er vigtigt det hænger sammen også 

økonomisk. Vi kan godt holde udstilling med lukkede grænser, men 

hvordan kan vi holde udstillinger med et afstandskrav på 1 m? Vi afventer 

udspil fra DKK, hvordan udstillingerne skal håndteres i fremtiden. 

b. Hitlisten for 2020 

• Vi diskuterede, hvor mange udstillinger der skal gennemføres før hitlisten 

giver mening og vi melder noget konkret ud inden udstillingsåret går i 

gang. 

  

5. Vandaktiviteter 

a. DM i vand 

• Bliver aflyst i 2020 pga. Covid-19. Når der skal kvalificeres til DM 2021, 

regnes resultater fra 2019 – året 2020 annulleres. 

b. Hitlisten for 2020 

• Annulleres allerede nu ud fra samme overvejelser som ved udstillinger. 

 

6. Gold Cup 2021 

a. Handlingsplan 

• Lokalitet, samme som planlagt i 2020 eller nyt sted? Skal vi spørge 

medlemmerne om deres 3 vigtigste ønsker for at det bliver en god GC? 

Beslutningen blev, at vi laver undersøgelse mht. antal dage og der er så 

ellers åbent for kommentarer med ønsker. Det skal undtagelsesvis lægges 

op på klubbens åbne FB side – ikke den ”kun for medlemmer” da mange 

faste GC deltagere ikke er medlem af klubben.  Når svarene er inde, laver 

vi en endelig handlingsplan for GC 2021. 

               

 

7. Newfposten 

a. Post 2 – 2020 

• Brainstorming om ideer til indhold som følge af COVID-19 aflysning af 

klubbens aktiviteter – Bestyrelsen kom med flere ideer, som PB drøfter 

med Louise. 

 

8. Ansøgning om afholdelse af Nosework kursus i Newfclub regi 

• Da ansøgeren ikke uddannet i DKK regi, siger vi nej tak til at lægge navn 

til. Vi vil dog arbejde på, at lave en ”workshopdag” i 2021, hvor det bliver 
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muligt at høre om og måske prøve forskellige discipliner man kan træne 

med sin hund, dette vil også inkl. nosework. 

 

 

9. Besvarelse af henvendelser til klubben 

• Svarfrister på FB og mail – FB er ikke et ”officielt” talerør, derfor opfordres 

alle igen til at sende en mail til newfclub mailen, hvis der er spørgsmål.  

Som det står i FB sidens beskrivelse, er bestyrelsen er ikke forpligtet til at 

svare eller være aktive på klubbens FB side. Siden er tænkt som et forum, 

hvor medlemmerne kan kommunikere med hinanden. For at synligøre 

dette, kommer der et fastlåst opslag på siden (SLR). 

b. Mulighed for autosvar fra mailsystem 

•  Dette kan godt laves, MUR ordner. 

c. Mulighed for at svare via newfclub mailen og ikke fra vores private mail 

• MUR undersøger dette. 

 

10. Nyt fra 

a. Regioner 

•  Intet nyt 

b. Vand 

• Opstart af vandtræning i regionerne efter pause pga. Covid-19. Nogle af 

øvelserne kan ikke lade sig gøre, pga. Covid-19 retningslinjer, men i øvrigt 

fungerer det godt. SoR prøverne kan heldigvis køre. 

 

11. Lukket dagsorden 

• Referat er ikke offentligt 

 

12. Dato for næste møde 

• Mandag 22. juni kl. 19, igen via tlf. 

 

13. Eventuelt  Intet 

 


