Bestyrelsesmøde NFK

Bestyrelsesmøde søndag d.26.02.2022 kl. 11.00-16.30
Hos Helle Højdam, Harevej 22, 5620 Glamsbjerg.
Deltager: Helle H. – Helle D. – Jan – Mulle – Louise – Peter og Fleur

Punkter:
Orientering
1.

Afbud fra: Birthe og Jeanette

Referat:
Siden sidst, PV

Der er forespørgsel om at gå aspirant på Egtved
udstillingen, hvilket der gives accept til. PETER, sørger for
det praktiske i den forbindelse.
Klubjuniorchamp – der ligger pt. 3, de ekspederes snarest
muligt af PETER, idet betingelserne er opfyldt for de
ansøgte hunde.
Fleur har haft kontakt til DKK omkring priser på
Juniorhandling og Barn&hund – om klubben selv må
bestemme priserne eller om det er DKK’s priser der skal
følges.
I forhold til JUNIORHANDLING, SKAL tilmelding fremover
ske via hundeweb, efter gældende DKK-regler og til de
gældende priser, så 2022 priser kr. 156,00 ved første
tilmelding og kr. 256,00 ved anden tilmelding.
BARN&HUND er fortsat samme pris kr. 50,00 – her må
hundevalg være efter eget ønske, dog en
newfoundlænder under ordentlige forhold. (Dvs. barnet
er vant til at omgås en hund på en ordentlig måde.)
Mulle har efter aftale, udfærdiget et stykke papir, som skal
underskrives fra gang til gang af en ansvarlig voksen, i
forhold til brug af billeder mv i forbindelse med
Juniorhandling og Barn&hund på offentlige medier, dette i
forhold til overholdelse af persondatalov.
Helle H, har udfærdiget nyt afregningsbilag, der er sendt
rundt til BE, det skal benyttes fremover.
Louise og Mulle har haft møde med vandgrupperne. Der er
lidt uenigheder omkring hvad vi forlanger af hinanden. Det
skal vi lige have drøftet, så vores forventninger af hinanden
er så tæt på hinanden som muligt.
Vandgrupperne skal fremover være obs på, at BE
FORLANGER et budget i forbindelse med enhver
konkurrence som SKAL gå i 0, ellers må deres
konkurrence aflyses, på lige fod med de almindelige
udstillinger, som skal aflyses, hvis der er færre end 20
deltagende hunde.
Øvrig orientering under lukket dagsorden.

Egtved udstilling
1.
hvad mangler vi?
2.
sponsor
3.
hvornår mødes vi?
4.
Camping?

MA afbud, søndag – FN afbud, lørdag
Der er styr på de uddelegerede opgaver
Helle D – har styr på sponsorer
Lørdag morgen i Egtvedhallen
Nej, der er ikke mulighed for camping ved hallen.

Bestyrelsesmøde NFK
GF 2022
1.
2.
3.
4.

Formandens beretning, PV
Lokation, FN
Beværtning, FN
Program

Gold Cup 2022
1.
Sponsor, HD LV
2.
Program, LV
3.
Info på Facebook mv, LV
4.
Vandprøver LV

Formanden har styr på beretningen, som udsendes snarest
og gennemgås på online møde sammen med regnskab og
budget. Der er d.d. ikke modtaget nogen henvendelser
omkring GF.
Fleur har styr på lokalet – Tommerup Forsamlingshus,
Store Heddinge og sørger for de fornødne indkøb hertil.
Program = udsendt dagsorden.
Louise har lavet hovedaftale med Uniq-foder
Helle D, Fleur tovholdere på sponsorer
Louise, begynder at sende diverse oplysninger ud, som vi
er i besiddelse af på FB mv.
Boanna og Anette er tovholdere på GC-vand, i samarbejde
med Louise og Mulle.

Lukket dagsorden:
1.
GC 2023
2.
Indkomne spørgsmål fra
medlemmer
Evt.

Nyt online møde i marts måned – dato kendes ikke endnu
Nyt BE-møde med fremmøde, lørdag den 2. april 2022 kl.
10.00.

