Referat af bestyrelsesmøde i
Newfoundlandklubben i Danmark
Søndag den 11. april 2010 kl. 10.00
Vesterskovvej 19, 5550 Langeskov
Tilstede var:
Susanne Laursen
Arno Mark
Jan Søderberg
Jan Marker – kommer senere
Sabina Nielsen
Søren Grundsø
Flemming Schulze – Hjemmesiden
Afbud fra:
Camilla Gothen – NewfoundlandPosten – afbud

Referat iflg. ændret dagsorden (opdateret)
1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 7. marts 2010
BMH bød velkommen og referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende BS-medlemmer. De BS-medlemmer, som ikke havde haft mulighed for at
deltage på BS-mødet den 7. marts 2010 tiltrådte referatet for at markere deres enighed.
2. Endelig godkendelse og underskrift af forretningsorden
Forretningsordenen blev med enkelte tilrettelser efter sidste møde godkendt og underskrevet
af de tilstedeværende BS-medlemmer og webmaster FS.
3. Newfoundland-Posten og Hjemmesiden herunder
a. Hanhundelisten skal opdateres – Forum skal slettes – Vi skal have en bedre og mere
tilgængelig hjemmeside i en administrativ tilgængelig teknik, som kan administreres så fx
regioner, hvalpeliste m.v. får deres egen adgang til at redigere egne sider på klubbens
hjemmeside. FS fik bevilget en ramme på max. kr. 6.000 til etablering af en ny CMS
hjemmeside – hvis det koster mere kommer FS tilbage til bestyrelsen. Bestyrelsen skal
naturligvis godkende den nye hjemmeside, inden den sættes i produktion.
b. Hjemmesiden skal a’jourføres m.h.t. referater forud for generalforsamlingen AM sender de
nødvendige referater til FS.
c. Kriterier for optagelse på blandt andet hanhundelisten og kennelvejviser skal opdateres.
i. Hanhundeliste/kennelvejviseren – hanhundeejeren – Der skal stilles krav til at hunde
opfylder stambogsføringsreglerne – det samme gælder kennelvejviseren.
Hanhundelisten suspenderes, indtil vi har fået ny teknik på hjemmesiden.
d. Invitation til Gold Cup – herunder oplysning om overnatningsmuligheder jfr. også punkt 10
– FL stiller den danske og engelske til rådighed for JS til opdatering.

e. Mailliste i forbindelse med Gold Cup – Nej. Det må være tilstrækkeligt, at vi opdaterer
hjemmesiden løbende, så det kan følges der.
f.

Lukning af Newf-Forum – Newf-Forum var tænkt til at newfinteresserede kunne drøfte
newfrelaterede emner af generel interesse. Desværre er der i stedet meget personfnider m.v.
og derfor har vi valgt at lukke listen. Det kan ikke være klubbens opgave at stille webspace
til rådighed for den type udgydelser. Vi lader dog forum køre frem til vi kan præsentere en
ny hjemmeside evt. mere emneopdelt – der skal i samme forbindelse oprettes klubbaserede
mailadresser, så alle klubrelaterede mails ligger på klubbens server og ikke på de enkelte
bestyrelsesmedlemmers egen private computere – hvor man typisk har mailarkiv m.v. fra sin
personlige mailadresse liggende.

4. Siden sidst, herunder
a. Orientering om status på hjertescanning
b. Hvilke krav er der til en korrekt hjertescanning. Skal hunden scannes i hvile eller efter
belastning. Hvile/ikke hvile? Belastet/ikke belastet. Er der regler og hvordan administreres
de. EKKO – gruppen scanner ens/scanner ikke ens? Skal drøftes med DKKs sundhedsudvalg
på mødet 4. maj.
c. Belastet ikke belastet er der forskel eller ikke forskel. SL tjekker med JK og Knold plus
Nürenberg Universitet.
d. P.t, er der scannet ca. 50 hunde 6 gråzone, 2 milde, resten fri.
e. Udenlandske resultater – Skal kunne overføres. Da grænseværdierne er forskellige fra land
til land, så må det være gennemstrømningsværdierne som overføres. Drøftes ligeledes med
DKKs sundhedudvalg på mødet 4. maj.
5. Generalforsamling, herunder
a. Bestyrelsesmøde/formøde med deltagelse af dirigent
i. Bestyrelsen mødes kl. 10,00. Dirigenten inviteres til frokost, så vi lige kan drøfte
evt. kritiske punkter med dirigenten inden GF.
b.

Regnskab 2009
i. Overskud 7.000 mod budget – 28.000 (kontingent 147.000 noget mindre – Rente
indtægter, udstilling, hvalpeliste, annoncer, newfpost – portobesparelse 15,50 pr.
blad + porto 18,50 - J

c. Hustandsmedlemskaber er faldende. BMH opdaterer budget
d. arbejdsplan 2010
i. BMH plus hjemmeside
ii. Møde med vand, dressur og regioner august
6. Nyt fra udvalgene –
a. aftale møde med regioner – august 2010 -

b. aftale møde med vandfolk herunder drøfte evt. deltagerbetaling
c. sundhedsudvalg herunder møde med Berner Sennen Klubbens avlsudvalg den 17. april
(aflyst efterfølgende da Astrid Indrebø ikke kunne flyve fra Norge pga. askeskyen fra
vulkanen på Island) og med DKKs sundhedsudvalg den 4. Maj – Avlsudvalg DBSH skal
ikke tage hensyn til indeks, fordi de har dannet et avlsudvalg – hvad er kriterierne for det og
hvad laver deres avlsudvalg – RAS undersøgelse gruppe 2, intet omkring newfer.
i. Hjertescanning – gamle attester skal kunne opdateres uden krav om ny scanning.
d. Indeks – historik, planlægningstid min. 3 mdr. Udenlandske hunde overførsel af resultat
e. Udenlands hunde hjertescanning
f.

Farver 3 ud af 5

g. Dyrlæger kontrollerer ikke altid hunden og attesterer – krav ensartethed – anbefaling
h. Arvegang - familieforhold,
i.

Arvegang -

7. Generalforsamling, herunder
a. Bestyrelsesmøde/formøde med deltagelse af dirigent
b.

Regnskab 2009

c.

budget 2010

d. arbejdsplan 2010
8.

Udstillinger 2011 og 2012
a. Silkeborg 3-4/9 - Vi vil gerne deltage i Silkeborg, men udskyder deltagelse til 2012 –
Dommerudvalg

9.

Tjek-liste – hvem gør hvad på udstillingerne, blandt andet Gold Cup –
a. Tjek-liste SL har lavet udkast, som JS arbejder videre på

10.

Gold Cup 2010 herunder
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Logo - OK
Åbner tirsdag 20/7 kl. 12,00 og lukker mandag 26/7 kl. 12,00 – Opstilling mandag kl. 12,00
Program – JS laver udkast HASTER
Minestrimler eller kridtstreger til opdeling af areal – der skal bruges meget
Gartneri (SLs nabo) spørges på blomster til ringholderne
Præmier – Weidinger
menu til festmiddag – ca. 150 – gris eller buffet – kr. 150,00 børn kr. 75,00 – 12 år
musik OK SL har bestilt
gold cup dommer –???– De officielle dommere - Astrid kommer med fly – Gerda kører selv
diverse tilladelser
hvem-gør-hvad – Alle der kan mødes mandag kl. 12,00
Flag – Vi har selv – tjek på at vi har alle nationaliteter - JS
invitation til nabolandenes klubblade – Når invitation er klar.
mailliste
ringpersonale og hjælpere – Ulf OK, Line Frimand OK, Lene Hald ikke endeligt – Solveig
Nyby OK –
p. Ringkasser og skrivemaskiner JS – farvebånd etc.
q. Foto – Camilla har alle skilte til fotostanden
r. Bestilling af telte - SL
s. Camping-gebyr kr. 600,00 – Stortelte kr. 1.400

t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
æ.
bb.
cc.

Biathlon SOR prøve plus en udstillingsdommer – Tilladelse – Program Onsdag – anden
dommer – ekstriørdommer – gebyr kr. 295,-. Astrid Inderbøe spørges
Annoncer til kataloger kr. 250,- fastholdes – deadline 5 uger før (20/5-2010)
Pins 50 kr. (koster 39) EURO 7,Den lille blå – 20 kr. 3 EURO
Øloplukkere – Nøglering 20 kr. (vi venter til en udstilling og bruger dem som præmier)
Dækkeservietter – Indkøb
Billeter – Camping, Get to Gether, svømmehallen – middag – JS
Spisning frokost – pølsevogn og sandwich – aftales med hallen.
Campingopkrævning – SL plus 1
Hvem kommer og hjælper –
i. Allan og Birgit
ii. Jesper og Gitte
iii. Majbritt Lingor
iv. Birgit og Jens Ole
v. Louise og Mads
vi. Morten Skovgård (tilkald local) plus hollænder
vii. Birgit tager sig af forsyning til dommerne
viii. Redaktør og hjemmeside, regnskabshjælp
ix. Hvalpelistefører og newfkontakt (kun camping)
x. Pet Direct (gratis middag)

11. Evt. lukket dagsorden herunder dispensationssag
12. Eventuelt – herunder fastsættelse af tidspunkt for næste møde.
a. DBSK har arrangeret et møde med Kevin Byskov (som har lavet den indeksmodel, som
DKK anvender) 19/6 Middelfart ”Har du grå hår over de nye indeks”
b. Reproduktionsaften ved Dyrlægegruppen Frijsenborg
c. Ras – gruppen den 6/5 kl. 17,30 – 21,30 Fjelsted Skovkro i Ejby
13. Næste møde 24. april kl. 10,00 – formøde til generalforsamlingen

