Referat af bestyrelsesmøde
Søndag d. 11. september 2011
Loddenhøj, Helgetoftevej 1
5800 Nyborg.

NEWFOUNDLANDKLUBBEN
DANMARK

Specialklub under Dansk
Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

9. oktober 2011

Tilstede:

Lars Højdam
Jan Marker
Claes Mørch
Anne Ejby Søndergaard
Heidi Lindemose Nymark

Afbud:

Peter Vestergaard
Helle Thulin

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.
2. Det blev besluttet, at vi vil forsøge at lave næste års Gold Cup indbydelse på
flere forskellige sprog og tage dem med rundt, når vi kommer til udstillinger
rundt omkring.
Der bliver nedsat en konkurrence blandt klubbens medlemmer vedr.
udfærdigelse af Gold Cup 2012 logo.
Vinderen offentliggøres på Vinterspecialen og får en lille præmie.
3. Nyt fra udstilingsudvalget:

Snak om fordeling af arbejdsopgaver på udstillingerne:
De BE medlemmer som deltager på den pgl. udstilling hjælpes alle ad med at
sætte op og pakke sammen.
Som udgangspunkt er dette ikke udstillingsudvalgets opgave, men de hjælper
naturligvis til i det omfang, de kan og har mulighed for det.

Generelt er det vigtigt med god kommunikation til alle, så der ikke opstår
misforståelser eller sker "svipsere".
Der udfærdiges en "What to do" liste til brug for planlægning af udstillingerne.
Claes laver udkast.
Der er inviteret dommere til VS, GC og juleudstillingen næste år.
Vi afventer et par detaljer ift. de øvrige udstillinger, som ventes på plads
snarest.
Der er ligeledes booket haller til VS, GC og juleudstillingen næste år.
Vores dobbeltudstilling if. DKK's Kredsudstillingen i Ålborg i Pinsen holdes på
samme område som kredsens.
Der arbejdes på at få ringpersonale på plads til de kommende udstillinger.
Det besluttes, at Claes skriver til den tyske Newfklub og spørger, om de vil være
med til en dobbelt tysk/dansk udstilling i marts.
- Der afventes svar.
Snak om evt. at dele nogle af vores udstillinger de kommende år med andre
specialklubber, således at vi sparer penge på halleje, dommerudgifter osv.
Orientering fra formanden:
Lars og Ejnar Paulsen deltager i DKK's møde søndag d. 2. okt. 2011 vedr.
fremtidens avlsrestriktioner.
4. Det aftales, at der udfærdiges et skriv til gamle medlemmer af klubben, som
ikke har fornyet deres medlemskab med tilbud om at modtage posten gratis
resten af 2011, imod at melde sig ind for 2012.
5. Økonomi konto kik til Claes.
Der er et ønske om, at der indkøbes nogle ringbind til brug for kritikker og lign
på udstillingerne.
- Disse indkøbes.
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