
Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 12. 
januar 2014 på Villa Gulle i Nyborg kl. 
10:00. 

Tilstede: Peter Vestergård, Lars Højdam, Mogens Frølund, Wivi Mørch, Jesper Petersen, Jan Marker, og 

Malene Krarup. 

Dagsorden. 
1.  

Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 22. september. Referatet er godkendt og 

underskrevet af alle.  

2.  Siden sidst.  

Generalforsamling 2014. Vi er blevet gjort opmærksom på, at der står to forskellige tider på 

indkaldelsen. DET ER KL. 13.00 Peter sørger for det bliver rettet via hjemmesiden.  

Juleudstillingen i Nørager 

Der har været en del kritik af dommeren til juleudstillingen. Der var meget kritik og tilråb rundt 

om ringen. Hvordan får vi det stoppet? Peter skriver i Posten, at det ikke er acceptabelt i 

formandens beretning i næste post. Hallen var det et fantastisk sted. Vi skal være bedre til at 

kordinere, hvornår vi skal servere gløgg og æbleskiver således, at udstillerne kan nå at være 

med også. Måske i en indlagt pause mellem klasserne. Det konkluderes at det er en hal vi 

gerne vil bruge igen. 

 

3. Årets Newfie.  

Der er kommet flere indstillinger. De gennemgås og der snakkes om dem. Det er vigtigt i valget 

at man skiller tingene ad. Der er enighed om at vælge Anne Ejby og Claes Mørch for deres 

store arbejde i udstillingsudvalget. Vi skal alle sende stikord til Wivi som så vil sætte noget 

sammen. 



 

 

4. Økonomi:  

Der er et fald i antallet af medlemskontingenter.  Jan spørger til, om vi kan flytte vores 

opsparing fra Morsø bank til Danske bank. Vi snakkede om, hvordan vi kan skaffe penge. Vi 

tager punktet  med til næste møde, hvor det får høj prioriet. Vi skal komme med gode idéer til, 

hvordan vi kan skaffe penge og fastholder medlemmer.  

5. Drøftelse og evt. godkendelse af Charlotte Høiers ansøgning vedr. indstilling til 

eksteriørdommer  

Ansøgningen er godkendt og Peter sender svar til Charlotte Høier 

6. Newfpostens redaktion 

 Jan Marker giver en kort evaluering  

Det er svært at modtage billeder til forsiden i rigtig opløsning. Wivi opfordrer til at bruge 

hjemmesiden hvor der ligge et Picasagalleri med masser af billeder. Hvordan sender vi ting til 

bladet helst i word, men Jan mener at ha løst problemet så der kan sendes i andre 

programmer. Wivi sender en cd’ med alle sylte historie til Jan.  

7. Regionerne 

Nyt: Jesper beretter om at det er svært at få medlemmer til at komme til gåture,   pelspleje 

mm. Skal vi stadig have regioner eller hvad gør vi? Vi tager det med på næste 

bestyrelsesmødedagsorden.  

Hvad gør vi med vandfolket. De skal ikke overses, der er ca. 12 der dyrker vand. De giver 

underskud lige pt. Jesper har haft fat i nogle stykker der ikke er medlem som dyrker vand. Man 

skal være medlem for at være med. Jesper har taget fat i dem der ikke er medlem og bedt dem 

melde sig ind. 



Ønske om pokaler til de tre bedste vandhunde til vinter specialty: Jesper sørger for at der bliver 

købt pokaler til de 3 bedste vandhunde max pris kr. 1000.- i alt. 

SOR-uddannelse & retningslinjer for uddannelse af officials:  

Peter gennemgår SOR Det skal ind til DKK til godkendelse.  Vi kan nedsætte et vandudvalg, ellers 

vil det blive en klub i en klub ( Se udsendt materiale ) Ønsket om et vandudvalg kan vi godtage som 

et ad’hoc udvalg med eget budget. Jesper er ansvarlig for udvalget. Vi kan ikke imødekomme 

ønskede om en scanner. De må selv spare sammen eller søge en sponsor om hjælp 

8. Nyt fra: 

a. Udstillingsudvalget 

 Koordinering af udvalgets opgaver Udstillingskalender og dommere: Sættes 

under punkt 11 

 Juleudstilling: se under punkt 2  

Vinter Speciality: August ( dommer) hvem tager sig af dommer. Peter spørger 

Katrine om hun vil. Peter spørg om han vil ta toget selv . Peter sørger for transport. 

Wivi sørger for gaver til dommer og til årets newfy. 

Jesper sørger for champagne, sodavand og chips. Wivi skriver om årets newfy. Vi 

skriver alle stikord til Wivi sidste indlevering er i uge 3. Peter følger op på dem der 

er blevet klub champions. Husk tæppe- malertape 

 Wivi orienterer om sponsorer. Der er kun 1 der vil forsætte fra sidste år Tiklo 

shop, hvor kontrakten skal fornys. 

 Gold Cup 2014:Jan kommer med et oplæg til logo. Jan informerer om 

planlægning af arealet. Bageren i Lejre sponsorerer morgenbrød til alle. Så 

der opstilles telt med fælles morgenbord og til børn og ungdom bagefter. 

Festmiddag fredag. Jesper undersøger musik. Der arbejdes på sted til 

vandfolket. Der efterlyses materiale om Gold Cup samt en oversigt over 

området. 

b. Sundhedsudvalget 



Nyt:  intet nyt. Prøver at finde nogle der vil være med. Wivi har sendt nogle 

artikler til Newfposten(Jan)               

9. Webmaster 

Vi skal have fundet en løsning. Stillingsannonce skal ud alle mulige steder, om at vi søger en ny 

webmaster. Hjemmesiden skal også undersøges om den kan laves som en apps.  Wivi undersøger 

om hun kender en der kan lave den til en apps. Wivi laver stillingsopslag. Vi spørg Claes om han 

kan hjælpe de næste 2 måneder.  

11. Arbejdsbeskrivelse for bestyrelsesarbejde:  

Wivi undersøger om Claes har en beskrivelse liggende som vi kan arbejde videre med. Vi skal lave 

et årshjul som kan bruges til et arbejdsredskab. Malene udarbejder et. Punktet overføres til næste 

møde. 

 

12.   Klubbens Love: skal vi lave bestyrelsen til 5 personer. Dette kan tidligst ske om 2 år. Peter 

sender oplæg rundt på mail. Vi ser på om hvor meget der kan laves om i love på næste møde. 

13 . Evt. Jan fremlægger en kalender som vi kan få trykt for 17 kr. kan vi bruge den som gave på 

udstillinger. Jan arbejder videre og efterlyser billeder i høj opløsning  

14. (Fastlæggelse af mødedatoer for næste kvartal) Peter samler op på det vi ikke har nået og har 

overført til næstemøde. Derefter fastsættes en dato.  

 


