Referat fra generalforsamlingen i Newfoundlandklubben i Danmark – Slagelse den 15.04.2018
Dagsorden iflg. klubbens vedtægter:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
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
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
9. Evt. suppleringsvalg, hvis ikke der under punkt 8 har været opstillet tilstrækkeligt mange kandidater til
bestyrelse og suppleanter til at sikre en fuldtallig bestyrelse jf. § 8
10. Valg af 2 bilagskontrollanter blandt klubbens medlemmer.
11. Eventuelt
Ad 1:

Arno Mark blev valgt som dirigent uden modkandidater. Arno konstaterer, at
generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Generalforsamlingen var indkaldt i julenummeret
af Newfposten 2017. Materialet til generalforsamlingen var dels udsendt sammen med
seneste nummer af Newfposten (nr. 1/2018) og dels lagt ud på klubbens hjemmeside. Der
forelå dokumentation for, at Newfposten var afleveret til forsendelse fra Post Norden,
Erhvervscenter Nordjylland den 27. marts, hvilket er 11 dage før generalforsamlingen og
materialet var samme dag lagt ud på klubbens hjemmeside. Der var dog lidt forskel på det
materiale, som var udsendt med Newfposten og det materiale, som var lagt ud på
hjemmesiden. På hjemmesiden var bilagskontrollanternes bemærkninger til regnskabet og
noterne til regnskabet med. De to ting var ikke med i det udsendte materiale – men da der
iflg. §5, stk. 8 er informationsmæssig ligestilling mellem materiale udsendt via Newfposten
”og/eller” materiale bragt på klubbens hjemmeside, behøves de to udsendelser ikke være
ens, når bare den samlede mængde af information samlet set er til stede enten som tillæg til
Newfposten eller på klubbens hjemmeside. Dirigenten spurgte om der var nogen, som havde
indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Det var ikke tilfældet. Dirigenten erklærede
generalforsamlingen lovligt invarslet og afholdt.
Der er 18 stemmeberettigede medlemmer tilstede samt 1 ikke medlem. Der var ingen
indvendinger mod tilstedeværelsen af et ikke-medlem (ægtefælle).

Ad2:

Karin Hartmeyer blev valgt som referent uden modkandidater

Ad3:

Søren Rasmussen og Sanne Andersen blev valgt som stemmetællere ligeledes uden
modkandidater.

Ad 4:

Ingen af de tilstedeværende havde kommentarer til beretningen, som dermed er taget til
efterretning af generalforsamlingen.

Ad 5:

Kasserer Peter Jepsen var desværre blevet syg, Michele Ramsing gennemgik regnskabet samt
bilag kontrollanternes kommentarer til dette, samt oplyste, at det ville være muligt at
kontakte Peter Jepsen pr. tlf., hvis der skulle være spørgsmål, som ikke kunne besvares ud fra
regnskabet eller de bilag til 2017 regnskabet, som Michele havde fået overdraget fra
kassereren.
Der ligger et pænt stort lager af jubilæumsårets bøger, ca. 49.000 i udsalgspris, når dette
regnes med, er det er rigtig fint resultat, at årets ”kun” giver kr. 12.000 i underskud.
Der var lidt debat omkring, måske at sætte bøgernes udsalgspris ned, så der blev solgt nogle
flere eksemplarer. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Det blev også nævnt at beholdningen af jubilæumsbøger enten burde fremgå direkte af
regnskabet, som en beholdning under aktiver og/eller være helt eller delvist afskrevet over
driften.
Der blev rejst spørgsmål til, hvorfor bilag kontrollanternes kommentarer, ikke var
underskrevet. Dirigenten oplyste, at der forelå dokumentation for, at bilagskontrollanternes
kommentarer var modtaget fra den ene bilagskontrollant pr. mail og at det derfor var OK at
behandle dem, selv om de ikke forelå underskrevet men opfordrede bestyrelsen til at sikre
et underskrevet eksemplar til klubbens arkiv.
Bestyrelsen oplyste i den forbindelse, at de mente, at ”overskridelsen” af de budgetterede
jubilæumsudgifter primært skyldtes de 3 bogudgivelser, samt at disse ekstra udgifter vel var
et meget godt svar på den kritik, der havde været på generalforsamlingen 2017 med hensyn
til, at der ikke var afsat tilstrækkelige midler til fejring af klubbens 50 års jubilæum.
Bestyrelsen ville gerne fokusere mere på samkørsel til bestyrelsesmøder og andre møder i
klubben men samtidig mener den nuværende bestyrelse, at alle som gør et stykke arbejde
for klubben skal have deres reelle udgifter dækket efter samme regler, som anvendes i DKK.
Den efterlyste inventarliste er nu til stede og ajourført
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget og kasserer og bestyrelsen meddelt ansvarsfrihed
ligeledes enstemmigt.

Ad 6:

Arbejdsplan for 2019
Michele fremlagde en arbejdsplan på bestyrelsens vegne.
Bestyrelsen vil arbejde på, at klubben gerne skal kunne rumme flere medlemmer, også alle
dem der ikke er interesseret i udstillinger, dem som har deres newf, som familiehund, eller
måske er så uheldige, at deres hund ikke kan udstilles af den ene eller anden grund.
Michele roste vandgruppen for deres arbejde, da det er for alle medlemmer.
Der skal laves en ny hjemmeside med højere brugervenlighed.
En del af siden skal kun kunne tilgås med brugerlogin, så det kun er for medlemmer
Dette giver bl.a. en mulighed for, at opkræve kontingent via hjemmesiden, en meget billigere
løsning end den tidligere løsning med, at koble sig på DKKs opkrævningsmodul.

Der kommer ny persondatalov, som vi skal sikre os, at alle dele af klubben overholder
27/5 afholder klubben et møde med regioner og vand
Bestyrelsen vil kigge på, om vi har uddannet de folk der arbejder for klubben godt nok, om
vores bestyrelsesmedlemmer, regionsrepræsentanter og instruktører et klædt godt nok på.
Hvordan gør bestyrelsen det attraktivt at være i klubben, samt at arbejde for klubben?
Hvordan støtter vi vores opdrættere - så vi får flere hvalpe til salg (f.eks. mentor ordninger)?
Hvad skal klubben tilbyde, for at gøre det attraktivt at være medlem? Send meget gerne en
mail, hvis i har gode ideer.
Hvordan gør vi Gold Cup til et klubevent? Så der bliver plads til alle klubbens medlemmer,
både udstillende, vand, dressur, familie hunden og alt andet der vedrører det at have hund.
Hvordan synliggør vi vores race? (f.eks. ved at deltage i diverse raceparader rundt omkring)

Budget 2018
Bestyrelsen havde udarbejdet følgende budget for 2018:
Kontingent
Udstillinger

Indtægter
75.000,00
16.000,00

Trailerudgifter incl. vægtafgift samt opbevaring
Omk. Generalforsamling
Bilagskontrollanter
Vandprøver
Bestyrelsesomkostninger
Medlemsmøder
IT/Web-udgifter incl. Etablering af ny hjemmeside
Newf-Posten
Regionstilskud
Totalt:
91.000,00

Udgifter

5.000,00
500,00
1.500,00
0,00 *)
19.000,00 **)
4.000,00
18.000,00 ***)
40.000,00
3.000,00
91.000,00

*) Vandprøver og vandarbejde forventes at hvile i sig selv men er medtaget med kr. 0,00, fordi der kan komme
uforudsete udgifter fx hvis noget grej går i stykker.
**) Vi vil forsøge at minimere omkostningen ved i højere grad at benytte os af samkørsel men må også erkende,
at bestyrelsen er spredt meget geografisk
***) Primært udgifter til etablering af en helt ny hjemmeside og kun i beskeden grad drift af hjemmesiden.

Kontingent 2019
Da kontingentet ikke er steget i flere år, varsler bestyrelsen, at kontingentet fra 2019 vil stige
til kr. 350,- for danske medlemmer og udenlandske til kr. 450,- Husstandsmedlemmer skal

fortsat koste kr. 150,-. Dirigenten oplyste, at så længe kontingentet ikke overstiger DKKs
anmeldelsesgebyr for åben klasse, kan bestyrelsen fastsætte det uden generalforsamlingens
direkte godkendelse.
Input fra de tilstedeværende medlemmerne primært om arbejdsplan og aktiviteter:
Fra salen nævne, at det er vigtigt med små arbejdsopgaver, så man ikke bliver skræmt
væk/overbebyrdet, hvis man gerne vil hjælpe
Forslag fra salen om, at der skal følge et gratis medlemskab med hvalpen, når man køber den
enten et halvt eller helt år.
Man kunne også ændre den rabat ordning, der allerede er for opdrættere, der melder nye
hvalpekøbere ind, så det er muligt at indmelde enkeltmedlemmer, i stedet for hele kuldet.
Der kom forslag om, at Charlotte Frigast kunne kontaktes om hun ville komme en af dagene
på Gold Cup og holde et foredrag og demonstrerer kiropraktik til hunde.
Jan Kiding nævnes i forbindelse med massage til hunde, som et foredrag med praktiske
øvelser.
Der nævnes handlermatch i forbindelse med GC
Forespørgsel til, om nogen i bestyrelsen har føling med, hvorfor der er newf-ejere der ikke er
medlem af klubben. Det er nok meget svært at svare på. Folk har svært ved at sætte ord på,
hvad det er de forventer af en klub.
Det bliver nævnt, at vi skal passe på, ikke at blive for professionelle, så folk bliver bange for
at være med, vi skal huske, at det drejer sig om, at man skal være glad for sin hund og ikke
være bange for at komme og være med.
Ingrid opfordres til at lave en liste med lege for hund og ejer, der vil kunne bruges på
forskellige arrangementer.
Det nævnes, at visionen om, at GC skal være en klubevent, bør føres ud i livet på en måde, så
det er gratis for medlemmer at deltage, og øvrige skal betale for at deltage.
God ide løbende at følge op på, hvad det koster at blive tilmeldt betalingsservice, da det nok
vil kunne redde en del medlemsskaber, da folk så ikke glemmer at betale
Ad 7:

Dirigenten gennemgik de foreslåede vedtægtsændringen til §5 og §6 angående
kontingentopkrævning. Der kom forslag til en enkelt ændring i ordlyden i ændringsforslaget
til §6, så den nu er som følger:
”Foreslås ændret til:
§ 6:
Det følgende Stk. 3A er gældende frem til klubben overgår til DKK’s medlems- og
opkrævningssystem eller et andet eksternt medlems- og opkrævningssystem, som kan
håndtere løbende kontingent-opkrævning måned for måned hen over året.
Når det sker, slettes Stk. 3 A og i stedet indsættes Stk. 3 B som nyt Stk. 3.

§ 6 stk. 3 A
Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af december
måned hvert år. Kontingent et forfalder til betaling pr. 1. januar og skal være betalt senest
15. januar, hvis man ønsker ubrudt medlemskab af klubben. Samtidig gælder bestemmelserne i §5, stk. 6, hvis man ønsker at opstille til bestyrelsen eller ønsker stemmeret til generalforsamlingen.
§6 stk. 3 B
Kontingentet betales ved indmeldelse i klubben forud for et år ad gangen og opkræves
derefter pr. samme måned i de følgende år og skal være betalt senest en måned efter
opkrævningsdatoen, hvis man ønsker ubrudt medlemskab af klubben. Samtidig gælder
bestemmelserne i § 5, stk. 6 og stk. 7, hvis man ønsker stemmeret til generalforsamlingen
eller ønsker at opstille til bestyrelsen.”
Ændringsforslaget gik på at fjerne de to ovenfor overstregede sætninger i slutningen af §6,
stk. 3 A og §6 stk. 3 B. Ingen af de fremmødte havde indsigelser mod den foreslåede
ændring, så derfor blev vedtægtsændringsforsalget til §6 sat til afstemning i den ændrede
form sammen med de forslåede ændringer til § 5 i uændret form.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Dirigenten oplyste, at ændringerne først vil have virkning, når de er godkendt hos DKKs
lovudvalg.
Bestyrelsen sender forslaget til godkendelse hos DKKs lovudvalg.

Vedtægtsændring angående elektronisk kommunikation med medlemmer
Forslaget er enstemmigt vedtaget, med den ordlyd der er udsendt med indkaldelsen til
generalforsamlingen og vil også først have virkning, når de er godkendt hos DKKs lovudvalg.
Dette forslag sendes også til godkendelse hos DKKs lovudvalg.
Ad: 8

Michele Utke Ramsing og Helle Dinesen er valgt

Ad: 9

Gitte René Nielsen har sendt mail til Formanden, da hun desværre ikke kunne være til stede
på generalforsamlingen, om at hun gerne vil opstille til bestyrelsen
Hun bliver valgt uden modkandidater
Søren Rasmussen og Susanne Jensen vælges som suppleanter i nævnte rækkefølge. Der var
ingen indsigelser mod at de to suppleanter selv afgjorde, hvem der skulle være første
suppleant (Søren Rasmussen) og anden suppleant (Susanne Jensen) og ingen krævede
afstemning om dette.

Ad: 10

Bitten Ambus og Karin Hartmeyer vælges uden modkandidater

Ad: 11

Sanne foreslår, at referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres, så det er nemmere at
følge med i, hvad der foregår i klubben, og det evt. er muligt at melde sig som hjælper til et
forestående arrangement.

