Referat af Bestyrelsesmøde
h/Jan Marker
Ledreborg Allé 10
Tirsdag den 2. september 2014

Til stede:

Peter Vesterlund
Charlotte Christoffersen
Jan Marker
Mogens Frølund
Michael Jakobsen
Fleur Nauta

Afbud:

Jesper Petersen

Mogens Frølund og Michael Jakobsen underskrev referatet
Pkt. 1
af den 25. maj 2015.
Pkt. 2

Siden sidst,
- der er sendt afregning med videre til DKK, på
baggrund af Gold Cup, idet der intet er hørt fra DKK,
må vi gå ud fra, at alt er i orden.
- Diverse henvendelser,
Fra Katrine, der tilbyder sin hjælp som ringsekretær
Fra Anne, der rykker for udstillingskalender mv
Fra Annick, der rykker for udstillingskalender
Fra Sølvi, der ønsker at få udstillingsgebyr retur, på
hund, der er afgået ved døden, grundet
fejlmedicinering i hjemlandet, i forbindelse med
deltagelse på Gold Cup

Fleur, laver udkast til svar, til Katrine, Anne og Annick – og sender rundt
til bestyrelsen, til gennemlæsning/godkendelse. Skrivelser er sendt rundt
til bestyrelsen – og arkiveret
Fleur, laver skrivelse til Sølvi, der skal have sit udstillingsgebyr retur.
Sagen er rådført med DKK, det er op til den enkelte klub, at vurdere om
rimeligheden for at tilbagebetale udstillingsgebyret. Bestyrelsen
vurderer, at det er rimeligt, at Sølvi får begge udstillingsgebyrer
retur. Sølvi, skal sende bankoplysninger til Jan Marker. Skrivelser er
sendt rundt til bestyrelsen – og arkiveret
Der har været livlig debat på Facebook, i forbindelse med den
manglende Udstillingskalender, for 2015. Da tonen bliver hårdere
og hårdere, ser bestyrelsen sig nødsaget til at reagere, da det er
Klubbens side udadtil.
Fleur, laver udkast til skrivelse, der skal lægges på FB, hvori der oplyses,
at der lukke ned for kommunikation på denne side. Siden skal være at
betragte som en opslagstavle, og der vil stå det samme på FB som på
Klubbens Hjemmeside. Skrivelser er sendt rundt til bestyrelsen – og
arkiveret
Charlotte og Michael, tager kontakt til Sanne, for at høre om det er
muligt, at det bliver nemmere at komme i kontakt med Bestyrelsen, via
klubbens hjemmeside, samt at samtlige Bestyrelsesmedlemmer, får kopi af
alt hvad der sendes rundt.
Når der så kommer Mails ind, kan det enkelte bestyrelsesmedlem,
byde ind som tovholder på de områder, hvor de er godt opdateret.
Man er tovholder, fra START til SLUT.

Pkt. 3
Udstillingskalender 2015,
Charlotte og Fleur har på baggrund af modtaget datoer fra Peter,
lavet udkast til en Udstillingskalender til Bestyrelsesmødet – kopi
omdelt til B-møde (er også arkiveret). Dette er imødekommet og
der arbejdes videre på det fremlagte, i forhold til at skrive til
dommere, få datoer mv godkendt hos DKK.
Der er udfærdiget konceptbreve til dommere, som er omdelt i kopi
til B-møde (er også arkiveret) – disse er godkendt.
Fleur, skriver til dommerne, når navnene kendes, sørger Jan for bestilling
af transport til dommerne.
De sidste 2 udstillinger i 2014, Mosede Fortet og Juleudstillingen
blev drøftet.
Der arbejdes på, at Mosede Fortet gøres mere eftertragtet, da det er
en udstilling, hvor der er muligheder for, at tjene lidt penge, da
Mosede Fortet er ”gratis”.
Jan, snakker med Jan Kitting, om der er mulighed for, at Restauranten
kunne lave en dagens ret, til en billig penge, eller om vi må opstille en bod,
hvor vi kan sælge mad, kage, kaffe og the. Glas, som skal bruges til
præmier, billetter til dommerer. Charlotte, sørger for gaver
(dommer+ringsekretær) + sponsorgaver BIR/BIM. Fleur, rosetter og skrive
til dommer.
Der er udlev. diverse udstillingsforslag, i kopi til B-mødet (er også
arkiveret) disse er drøftet og det imødeses, som noget der skal
arbejdes videre på.

I forhold til Juleudstillingen, klubbens sidste udstilling i 2014, vil
der blive lidt nyt. Vi vil sørge for julepynt i ringen med juletræer og
lys mv., sælge julelotteri, have julemusik og bedste udklædning til
hund/handler.
Michael, vil prøve at få sponser til juletræ, julestjerner, glögg og
æbleskiver, Fleur, skal bestille julerosetter, købe 30 m rød dug, sørge for
julemusik og Charlotte, for gaver (dommer+ringsekretær) +
sponsorgaverBIR/BIM, Jan, bestiller glas, som skal bruges til præmier,
billetter til dommer.
Se endvidere udfærdiget arbejdssedler til Mosede Fortet og
Juleudstillingen, der er medsendt referatet. Det gælder ALLE.
I forhold til juleudstillingen, vil vi arbejde videre på, at udstillingen
skal starte/slutte med en julefrokost, hvor hver har en ret med. Men
det bliver ikke aktuelt i år.
På årets første udstilling, som er Vinterspeciale på Nyborg, vil der
være uddeling af medaljer til årets hund, opdrætter mv.. Og
følgende er aftalt:
Der skal fortsat uddeles Guld, Sølv og Bronze. Som noget nyt, skal
dette også gives til Vandfolkene, og også på VS, med håb om, at de
vil deltage i udstillingen og dermed, kan vi komme tættere på
hinanden.
Fremadrettet, vil Vandhundenes hitliste også været, at finde i
bladet.

Jan, undersøger mulighederne, for at vi kan få medaljerne billigere i Polen,
Peter, har form og vil sende denne til Jan, hvis det bliver aktuelt. Men skal
sende øvrige informationer om medaljernes udseende til Jan, til videre
formidling. Kontakter vandfolkene og underretter dem omkring
medaljeuddeling.
Vi vil også på denne udstilling prøve noget nyt:
Lørdag:
Kl. 11.00 hallen åbner
Kl. 12.00 fælles frokost, som udstillerne selv har medragt
Kl. 13.00 startet udstillingen af hannerne
Mellem hanner og tæver kaffepause, med the, kaffe og kage
Efter pausen udstilling af tæverne.
Når udstillingen er slut, skal der uddeles medaljer og være hyggelig
seance med vin, chips og tapas.
Søndag:
Køre udstillingen igennem som hidtil.
Herudover, har vi en masse løs og fast snak om, hvordan de
fremtidige udstillinger skal foregå, men denne snak tages op igen
på et senere tidspunkt.
Nu er det vigtigste, at få dommere og udstillingssteder for 2015 i
hus.
Peter og Fleur, tager kontakt til forskellige steder og melder tilbage til
bestyrelsen.

Vi har drøftet gaveniveau til dommere/ringsekretærer:
Dommere:
Til alm. Udstilling, er niveauet kr. 200,00 – 250,00
Til Gold Cup, er niveauet kr. 250,00 – 300,00
Normalt, ville sådanne en gave være, noget Kgl. Porcelæn eller
specialiteter fra Danmark.
Ringsekretær:
Til alm. Udstilling, er niveauet kr. 200,00
Til Gold Cup, er niveauet kr. 250,00
Præmier til udstillingerne:
Der vil arbejdes på, at der er rosetter og sponsorgaver til Gold Cup
og Vinterspeciale.
Til de øvrige udstillinger, er der rosetter og en præmie (som vi pt.
arbejder på, hvad skal være)
Vi har drøftet tidligere udstedte gavekort, hvad skal der stilles op
med disse? Vi vil informere om, at disse skal være indløst SENEST
den 31. december 2014. Det kunne evt. være, at man kunne købe
glas, får pengene udbetalt eller de kunne benyttes til brug for
betaling af udstillingsprogrammer.
I forhold til Årets Newf-ven, skal indstillingerne ske til Bestyrelsen,
SENEST den 31. december 2014. (Præmie = diplom+kurv) SKAL
oplyses på Mosede fortet.
Pkt. 4

Opstart af evaluering af Gold Cup

Da dette er en større omgang, på baggrund af udsendte skemaer,
aftales der, at Jan får dem alle og kigger på dem og laver en samlet
evaluering, der efterfølgende kan drøftes på et møde eller via mail.
Pkt. 5 Dato for nyt bestyrelsesmøde
Lørdag den 4. oktober 2014 efter Mosede Fortet
Pkt. 6
Evt.
Planlægge Opdrætter fest = snakke sponsor til diverse udstillinger
mv
Skal kontingentet hæves
Planlægge Regionsmøde
Og meget andet!

Vi tænker meget på Jesper, og er dybt berørte over det grimme
uheld. Michael har kontakt med Gitte og når der er mulighed for at
besøge Jesper, er Michael tovholder på dette, samt at aflevere en
lille hilsen til Jesper, på Bestyrelsens vegne.

