
 

Lørdag d. 11-3-2017. 
Medlemsmøde for 4 de jyske regioner. 
 

Dagsorden! 

 
• Velkomst og præsentation. 

 

• Klubbens aktiviteter i de forskellige regioner 2017. 

 

• Valg. 

De 4 regioner separat. 

 

• Kontaktpersoner til regionsudvalget. 

 

• Arbejdskapital. 

 

• Mulighed for at lave reklame for vores hunderace og 

klub. 

 

• Hundens dag 3-6-17. Har I planer? 

 

• Kan klubben hjælpe med noget? 

 

• Har I nogle ideer? 

 

 

 

 

 

 

 



Referat: 

 
Til stede fra bestyrelsen var Annick & Birthe. 

 

Fra region Jylland Nord. Regionsrepræsentant Ann 

Burmester. 

 

Fra region Jylland Midt-Vest. Regionsrepræsentanterne 

Louise Vestergård, Heidi Frølund, Boanna Frølund og Rikke 

Johannesen. 

 

Fra region Jylland Midt-Øst ingen regionsrepræsentant. 

Fra Vandudvalget Troels Agerbo 

2 nye medlemmer Jette og Palle. 

 

Der kom ingen fra region Jylland Syd. 

 

Annick bød velkommen, og vi tog en lille 

præsentationsrunde, afbrudt af munter snak, hvor vi talte 

om de forskellige arrangementer, som er planlagt i de 

forskellige regioner. 

 

Region Jylland Midt-Vest ønsker at låne klubbens faner og 

bannere til det arrangement, som de har på Humlum 

Camping i Kr. Himmelfarts ferien, så der kan blive gjort 

reklame for vores race og klub. 

 

Valg til alle regioner: 

 

Der var stor utilfredshed med de nye vedtægter for 

regionerne, og at vi i år fulgte dem, og at det er 

bestyrelsen, der indkalder til medlemsmødet, hvor der så 

skal være valg til regionerne. 

 

Region Jylland Midt-Vest ønskede svar på, om Rikke 

Johannesen kunne vælges som regionsrepræsentant for 



region Midt-Vest. Det kunne hverken Birthe eller jeg svare 

på umiddelbart, men lovede at vi ville tage spørgsmålet 

med til vores næste bestyrelsesmøde, og at de vil få svar 

derefter. 

 

Louise, Boanna, Heidi og Rikke erklærede så, at de ikke 

ville være med til, at der blev holdt valgt i deres region, før 

de vidste, om Rikke kan være repræsentant i deres region, 

selvom hun bor i region Jylland Nord. 

 

Derfor er det aftalt at, Louise Vestergård er regionens 

kontaktperson til regionsudvalget, og Rikke Johannesen for 

vandaktiverne i regionen. De ønsker, at vand- og 

regionsaktiviteter alle sammen hører under regionen og 

ikke adskilt som andre steder i landet. 

 

Der blev ikke afholdt valg, for region Jylland Midt-Vest i år. 

 

I region Jylland Nord, var der ikke valg i år. Alle 

repræsentanter var villige til genvalg. 

 

Region Jylland Midt-Øst har en kontakt person, men igen 

repræsentanter. Troels er kontaktperson for 

vandaktiviteterne og sidder i klubbens vandudvalg. 

 

Region Jylland Syd. Har hverken kontaktperson eller 

regionsrepræsentanter. Vi vil efterlyse en kontaktperson på 

hjemmesiden og FB. 

 

Abejdskapital. 

Region Jylland Midt-Vest ønsker ikke at modtage 

arbejdskapital. Jeg bad dem overveje det igen,  og give 

besked hvis de ændrer mening. 

 

Kun region Jylland Nord har aktivitet på Hundens dag d.4 

juni. 

 



Der kom et forslag om, at de opdrættere, der har hvalpe 

på klubbens hvalpeliste, kunne få tilsendt newfposten. 

Opdrætterne kan udlevere et eksemplar til hvalpekøbere, 

så de kan læse lidt om klubben, før de får velkomstbrevet 

fra den som har medlemskartoteket, når de er blevet meldt 

ind. 

 

Vi talte om, at vi gerne vil lave aktiviteter for alle dem med 

familiehundene, og om hvordan vi får folk til at melde sig 

ind i klubben, og forblive medlem, hvis de er blevet meldt 

ind af opdrætteren. 

 

Det var vi nåede før vi skulle høre Arnos foredrag. :-) 

 

 

 

Annick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


