Referat af Bestyrelsesmøde, lørdag den 4. oktober 2014 i
dommerteltet på Mosede Fortet

Til stede: Peter Vestergaard, Charlotte Christoffersen, Mogens
Frølund, Michael Jakobsen og Fleur Nauta
Afbud: Jan Marker og Jesper Petersen
Ad 1: Referater:
Referater blev godkendt og lagt i arkiv
Ad 2: Siden Sidst:

Det er godt, det går godt med udstillingerne og det går bedre end
forventet med udstillingskalenderen og de nye udstillinger vil
komme på hundeweb efter juleudstillingen.

Pia fra DKK har haft rettet henvendelse til os, med mulighed for at

holde udstilling i forbindelse med Hestens dag i Roskilde, dette
mener vi ikke er aktuelt pt., men vil da ikke udelukke, at det kan
komme på tale om et par år.

Skrivelse fra DKK v/Pia er lagt i arkiv.
Ad 3: Kalenderen 2015:

Fleur har lavet nyt udkast til, hvordan vores arbejdskalender 2015
kan se ud. Der er enighed om, at den skal se sådan ud og, ved ting
der skal i kalenderen, kontakt Fleur, der vil holde denne
opdateret.
Ad 4: Kort – Juleudstilling:

Liste er gået igennem og de sidste løse ender er uddelegeret, så der
burde være styr på Juleudstillingen.

Arbejdsseddel lagt i arkiv.

Charlotte og Fleur køber gaver til bedste udklædte hund/handler
og får styr julelotteriet
Ad 5 + 6: Hitliste/Juniorhandling

Der er ingen ønsker om at ændre på de nuværende regler i forhold
til Juniorhandlerne. Og når Hitlisten ikke er opdateret, er det

desværre fordi der ikke er sendt de korrekte papirer til Birgit, som
opdaterer hitlisten for juniorhandling og Camilla den øvrige
hitliste.

I forhold til hitlisten i øvrigt, er der fortsat et hængeparti, i

forhold til Generalforsamlingen, som der skal findes en løsning
på. Af de indeværende dokumenter, som sekretæren er i

besiddelse af, er der ingen afklaring af ovenstående spørgsmål, da
der mangler en del referater.

Der aftales, at Fleur tager kontakt til Malene, som har haft rejst
spørgsmålet omkring Juniorhandling. Endvidere tager Fleur
kontakt til DKK, vedrørende de tidligere referater af vores

Generalforsamlinger, af hensyn til løsning af problematikken,
ændring af hitlisteregler, som skal på vores næste
Generalforsamling.

Ad 7: Valg til DKK´s Udstillingsudvalg
Birgit Seloy er kandidat til DKK´s udstillingsudvalg – skal
bestyrelsen støtte hendes kandidatur?

Vi er blevet enige om, at det ville være godt at støtte Birgit Seloy,

da hun har kendskab til vores race. Og det er der vi mener, at vi får
størst indflydelse, så derfor vil vi offentliggøre, at bestyrelsen
vælge at støtte hendes kandidatur.
Ad 8: Dommere til udstillinger

Hvordan gør vi det bedst? Alle vil gerne udstille og deltage i

udstillingerne, men dette passer ikke sammen med, at man også
har kontakt til dommerne.

Der er aftalt, at der fremover vil trækkes på upolitiske
medlemmer, der bor i nærheden af udstillingsstedet. Og kan det
lade sig gøre, at der er en der kan hente og tage sig af

dommeren/dommerne, så er det den bedste løsning, så alle kan
udstille, hvis det ønskes.

AD 9: Gold Cup billeder på hjemmesiden

Det er et problem, at der ikke er et ordentligt overblik over
billederne på Gold Cup.

Fleur vil prøve at lave udkast til en bedre oversigt, så der komme
vinderbilleder på, med navn på hund/handler. Ved manglende

navn, er der sikkert nogen i bestyrelsen/klubben, der kan være
behjælpelige.
Ad 10: Udleverede 25,00 kr´s gavekort

Vi ved, at der stadig er gavekort i omløb, trods der i den tidligere
bestyrelse er varslet ophør af denne ordning, grundet aftale med
Kop og Kande blev ophævet.

Vi er kommet frem til, at det har været op til den enkelte udstiller,
at komme af med disse gavekort, men da der er nogen der kun har

1 eller 2, har disse ikke haft mulighed for, at ombytte det til et Kop
og Kande gavekort.

Løsning: der er 2 løsninger på dette problem
1 – ombyt 1 gavekort til 1 Newf-glas eller

2 – benytte gavekort som betalingsmiddel til udstillingskataloger i
2015. Efter 2015 er der IKKE mere noget der hedder gavekort
under denne ordning.
Ad 11: Referater/dagsorden
Der er aftalt, at begge dele lægges på hjemmesiden. Der har dog
været rettet henvendelse til Bestyrelsen omkring personlige
henvendelser, der tidligere har været nævnt i referatet.

Fremover vil der i referatet stå: Henvendelse fra Navn: xxxxx
Uden indhold, og bestyrelsens arbejde med henvendelsen vil
foreligge i arkiv som brev.
Ad 12: Rundt om bordet
Samtaler udenfor referat

Ad 13: EVT.

Så er det – efter flere års indsats fra ikke mindst DKK – lykkedes at
få ændret fyrværkerilovgivningen. Fra i år må der kun fyres
fyrværkeri af fra den 27. dec. til den 1. jan.

Trailer: den er blevet for lille, Mogens er sat på opgaven, hvad kan
vi få for den gamle trailer? Og hvad ville en nyt evt. koste.

Der er endvidere bevilget, at Mogens må købe en kabeltromle med
jord og 4 stik, som skal ligge fast i traileren, den nuværende er med
1 stik og uden jord.

Vi er OBS på, at det ikke kan besluttes under EVT, men i første

omgang, er det undersøgelse af et trailerskifte – og ledningerne
skal bare være i orden af hensyn til sikkerheden.

