
Referat af Bestyrelsesmøde,

h/Jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre,

søndag den 22. februar 2015. 

Til stede: Peter Vestergaard

Charlotte Christoffersen

Jan Marker

Mogens Frølund

Michael Jakobsen

Jesper Petersen

Fleur Nauta

Pkt. 1.: Referater underskrevet og lagt til arkiv.

Pkt. 2.: Siden sidst:

⦁ Evaluering af VS –under pkt. 3.

⦁ Der er fundet nyt sted, for afholdelse af GF 2015. Det er Lis 
Døssing, der har formidlet kontakten, til en god pris. Der skal 
selv sørges for kaffe mv. Lis Døssing, vil sørge for, at der bliver 
bestilt og henet smørrebrød. Peter, har opfordret medlemmerne 
til at bage, indtil videre har Lis Døssing og Fleur Nauta, meldt 
sig på banen.

⦁ Vi vil på ny indskærpe, at der skal være en ordentlig tone på 
udstillingerne, efter en lidt ”upasselig” episode på VS.

⦁ Der skal laves bedre henvisningsmuligheder via hjemmesiden, 
hvad der kan forventes af BE,  i forhold til svartiden og hvornår 
vi står til rådighed. Det er ikke acceptabelt, at der er 
medlemmer der ringer kl. 01.30 og forventer et svar. Det er 
gratis arbejdskraft, og de fleste BE medlemmer har 
fuldtidsarbejde.
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Pkt. 3.:Evaluering af VS:

⦁ I forhold til den nye præmieserie, er der en god feedback. Og 
mange tilkendegav, at den var spændende at samle på. Der er 
også nogen, der syntes mindre godt om serien, men vi kan ikke 
gøre alle tilfredse, så der arbejdes videre med denne serie, som 
Thomas Pilborg og Einar Paulsen, har lavet et stort stykke 
arbejde med, at få i stand. 

⦁ Dommerne, her var der meget blandet tilbagemeldinger, BE har 
taget de oplyste ting til efterretning.

⦁ Det nye EDB-system fungerede godt, og det var en god idé, at 
Anne Ejby kom med, at der stod en computer i infostand, til 
læsning/læring for vores medlemmer.

⦁ Der har været forespørgsel til, at der opsættes en printer, så 
kritikker kan printes ud på selve udstillingen. Men BE har valgt, 
at følge DKK´s regler i forhold til dette. Det er for dyrt at 
sætte printer, printerfarver, vedigeholdelse mv til rådighed, i 
dagens Danmark, hvor de fleste kan læse kritikkerne på deres 
mobile telefoner, eller få hjællp til læsning i infostand.

⦁ Alt i alt, var der en god stemning og der var ros over de fine 
medaljer og vores tapas, må siges, at falde i god jord.

⦁ Næste år, arbejdes der på, at hundene skal med ind til 
præmieoverrækkelse, det er jo også en ”festdag” for dem.

⦁ Cecilie Krarup ønsker mere ”kamp” i forbindelse med 
juniorhandlingen og har sendt materiale til Fleur, hvordan man 
gør i Sverige og Tyskland.

Jesper, arbejder videre med coputere, som klubben skal investere i – og 
vender tilbage med aktuelle tilbud.

Fleur, snakker med Cecilie omkring en evt. ny måde at gøre det mere 
spændende for juniorhandlerne og vender tilbage.

Pkt. 4.:Nibeudstilling:

⦁ Der er styr på de fleste ting, i forhold til udstillingen:

⦁ Ridehal ok – rytterstue, er lidt lille

⦁ Men der er tillid til, at Annick, der selv er udstiller, er sikker 
på, at kravene for en udstilling er på plads.

Charlotte er tovholder, og tjekker op omkring internet mv. – samt taler med 
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Annick, der forsøger at lave fællesspisning, på Nibe Camping, som er 12 km 
fra udstillingssted. VI tilbagemelder, at vi regner med, at 20-30 kan være 
interesseret i fællesspisning.

Pkt. 5.: Udstillingskalender 2016:

⦁ Charlotte og Fleur er i gang med at koordinere til godkendelse. 
Datoer for udstillinger i Newf-regi 2016 er allerede udmeldt på 
Hjemmesiden.

⦁ Der er modtaget forespørgsel fra Berner klubben, omkring dele 
dommer til juleudstillingen, dette arbejder vi videre på, da det 
sparer klubben for lidt penge, at der deles om udgifterne.

Peter, kontakter Berner klubben og giver grønt lys fra Newfoundlandklubben

Pkt. 6.:Gold Cup 2015:

⦁ Der er aftalt, at Ulf kommer og hjælper til med Gold Cup, 
underholder og tager sig af dommerne.

⦁ Charlotte er i gang med den store sponsoeindsamling, der er 
stadig ikke den store tilbagemelding, men der arbejdes på det.

⦁ Peter og Mogens har kontakt med MCH og vil sende 
arbejdsdokument rundt, hvor vi kan byde ind på diverse opgaver.

Charlotte og Fleur arbejder på sponsorgaver, der kan afleveres hos Peter.

Jan og Fleur arbejder på, at der skal indbetales for Gold Cup inden man 
kommer – mere om dette på et senere tidspunkt.

Pkt. 7.:Hjemmesiden:

⦁ Skal vi overveje, at blive tilkoblet DKK´s hjemmeside? I første 
omgang, prøver vi at finde en løsning selv, til en bedre og mere 
brugbar hjemmeside – i forhold til der også er meget 
kommunikation ud/intern, så det ville være godt, hvis det kunne 
arbejdes bedre sammen – evt. noget lignende DKK´s 
hjemmeside. Der skal også tages stilling til en evt. udbyder, så 
der er back up på vores ting, men dette tages sammen med, 
evaluering af forslag. Der skal prøves at arbejdes på en e-boks, 
som er tilknyttet Newf.club.dk - Så mere om dette senere

Fleur, snakker med sin nevø omkring et bedre arbejdsredskab 
hjemmeside/BE-arbejde, der skulle kunne arbejde bedre sammen.
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Pkt. 8.:Dkk´s uddannelse i udstillingssystem:

⦁ Jesper, Peter og Fleur detager.

Pkt. 9.:Repræsentantskabsmøde:

⦁ Peter er tilmeldt mødet den 14. marts 2015  i Middelfart – og 
medler tilbage.

Pkt. 10.: DKK´s forsikringstilbud:

⦁ Der er modtaget tilbud om forsikring på vores udstillere via 
DKK, da det er så lille et beløb, arbejdes der videre med dette.

Fleur, tager kontakt til DKK, for at høre mere omkring det fremsendt 
tilbud.

Pkt. 11.: Trailer:

⦁ Da den gamle trailer er for lille og utæt, er der enighed i, at der 
investeres i en ny trailer. Mogens er sat på opgaven, og der er 
bevilget kr. 25.000,00 til køb af ny trailer. Jan vil prøve, at 
sælge den gamle.

Mogens, er sat på opgaven – køb en trailer, til kr. 25.000,00 +/-

Jan, er sat på opgaven, sælg den ”gammel/utæt” tailer

Pkt. 12.: Kommunikation ud/intern:

⦁ Se under punkt 7

Pkt. 13.: Arbejdsfordeling/arbejdsgang:

⦁ Drøftes løbene

Pkt. 14.: Lovarbejde DKK v/Jan, Birthe og KK:

⦁ Jan og Birthe, tager sig af lovarbejdet i forbindelse med de nye 
regelsæt der skal laves, og tager KK med på opgaven, i det 
omfang, der er behov for det.

Pkt. 15.: GF 2015:

⦁ Gennemgang af opgaver i forbindelse med GF. 

⦁ Der er fundet fejl, som vi må rette op på via hjemmesiden og FB

⦁ Der er fundet ny revisor: Dansk Revision i Roskilde

Pkt. 16.: Regionerne:

⦁ Sidst der blev holdt møde, er 2 år siden. Der var der mange 
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overvejelser, f.eks. slås sammen og få klubben spredt mere ud.

Jesper, vil lave oplæg på forslag til regionerne/vand og så skal der arbejdes 
videre med disse.

Pkt. 17.: Pointsystem:

⦁ Der optjenes 1 point ved hver udstilling, og der kan på baggrund 
af disse point købes ny præmieserie, på baggrund af fastsat 
pointsystem.

⦁ 1 point = kr. 25,00 – men ønsker du at købe af præmieserien 
uden point, er prisen kr. 30,00, så klubben kan tjene lidt ind.

⦁ I forhold til præmieserien, vil der kunne bestilles varer 2 gange 
årligt og der kan så aftales afhentning på 2 udstillinger eller 
efter nærmere aftale.

Pkt. 18.: Formandens beretning:

⦁ Er læst og der er kommet ganske få rettelser.

Pkt. 19.: Evt:

⦁ Talt om løst og fast – og der blev aftalt, at vi mødtes til GF, kl. 
9.00, så vi kunne holde formøde og gøres os klar.
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