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Referat	  af	  Generalforsamling	  i	  Newfoundlandklubben	  

Hotel	  Villa	  Gulle	  i	  Nyborg	  den	  21.	  april	  2013	  kl.	  13.00	  
	  

1.	  Valg	  af	  dirigent	  
Bestyrelsen	  foreslår	  K.K.	  Jensen	  som	  dirigent,	  hvilket	  generalforsamlingen	  godkender.	  KK	  
takker	  for	  valget	  og	  konstaterer,	  at	  der	  er	  sket	  en	  fejl	  i	  forbindelse	  med,	  hvem	  i	  
Newfoundlandklubbens	  bestyrelse,	  der	  var	  på	  valg.	  Fejlen	  blev	  rettet	  i	  januar	  2013.	  	  
Derudover	  er	  der	  indsneget	  sig	  en	  fejl	  om,	  at	  Jan	  Marker	  skulle	  vælges	  på	  GF,	  men	  det	  er	  han	  
automatisk,	  da	  han	  er	  den	  eneste	  der	  er	  på	  valg.	  Forsamlingen	  accepterer	  dette	  og	  KK	  
konstaterer,	  at	  generalforsamlingen	  hermed	  er	  lovligt	  indkaldt.	  
Der	  var	  fremmødt	  20	  stemmeberettigede	  medlemmer.	  
	  

2.	  Valg	  af	  referent	  
Bestyrelsen	  foreslår	  Wivi	  Mørch.	  Generalforsamlingen	  godkender	  forslaget,	  og	  Wivi	  Mørch	  er	  
hermed	  referent.	  
	  

3.	  Valg	  af	  3	  stemmetællere	  
Følgende	  foreslås,	  accepterer	  og	  er	  hermed	  valgt:	  Poul	  Erik	  Riese,	  Camilla	  Gothen	  og	  Anne	  
Ejby.	  
	  

4.	  Formandens	  beretning	  
Helle	  Thulin	  har	  meddelt,	  at	  hun	  ønsker	  at	  træde	  ud	  af	  bestyrelsen	  i	  forbindelse	  med	  
Generalforsamlingen.	  
KK	  spørger,	  om	  der	  er	  bemærkninger	  til	  Årsberetningen	  2012/2013.	  Det	  er	  der	  ikke,	  og	  
beretningen	  er	  hermed	  taget	  til	  efterretning.	  
Birte	  Møller	  (BM)	  spørger	  om,	  hvornår	  og	  hvorfor	  Helle	  Thulin	  er	  fratrådt?	  Peter	  
Vestergaard(PV)	  oplyser,	  at	  det	  er	  modtaget	  pr.	  sms	  i	  går,	  og	  at	  man	  ikke	  har	  flere	  
oplysninger.	  Hertil	  kommer,	  at	  det	  er	  en	  personsag,	  som	  der	  ikke	  kan	  informeres	  om	  på	  
generalforsamlingen.	  
BM	  mener	  ikke,	  at	  man	  kan	  foretage	  suppleringsvalg.	  KK	  oplyser,	  at	  det	  kan	  man	  godt	  og	  det	  
gør	  man	  i	  andre	  klubber.	  NFK	  love	  er	  i	  den	  forbindelse	  mangelfulde,	  og	  Standardvedtægterne	  
for	  Specialklubber	  lægger	  op	  til,	  at	  der	  kan	  foretages	  suppleringsvalg	  på	  generalforsamlingen.	  	  
BM	  modsætter	  sig	  suppleringsvalg.	  Der	  er	  besluttet	  noget	  andet	  på	  en	  tidligere	  
generalforsamling.	  
Michelle	  Ramsing(MR)	  er	  enig	  med	  BM.	  
KK	  vil	  komme	  ind	  på	  problematikken	  i	  et	  senere	  punkt	  8	  omhandlende	  valget.	  
	  

5.	  Kassereren	  fremlægger	  regnskabet	  til	  godkendelse	  og	  meddelelse	  af	  ansvarsfrihed	  
Jan	  Marker(JM)	  gennemgår	  regnskabet	  2012	  og	  svarer	  på	  spørgsmål.	  
Palle	  Møller(PM)	  spørger	  til,	  hvad	  man	  har	  købt	  el	  for	  17.000	  kr.	  til.	  PV	  fortæller,	  at	  tavlerne	  
gik	  i	  stykker	  på	  Gold	  Cup	  2012,	  og	  der	  var	  brug	  for	  at	  anskaffe	  nye	  eltavler	  til	  Gold	  Cup.	  
Charlotte	  Christoffersen(CC)	  spørger	  til,	  hvad	  diverse	  udstillingsudgifter	  til	  Gold	  Cup	  
indeholder.	  JM	  udleverer	  Gold	  Cupregnskabet.	  CC	  er	  tilfreds	  med	  svaret.	  
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BM:	  Ismaskine	  til	  5.500	  kr.	  hvad	  er	  det?	  	  à	  til	  festen	  om	  lørdagen.	  
MR:	  Diverse	  udgifter	  til	  fortæring?	  Det	  er	  forplejning	  til	  hjælpere.	  
Det	  drøftes,	  at	  udgiften	  til	  T-‐shirts	  på	  8.000	  kr.	  nok	  er	  til	  dem,	  der	  blev	  solgt	  i	  infostanden.	  MR	  
opfordres	  til	  at	  maile	  til	  JM	  for	  yderligere	  oplysninger.	  
BM:	  var	  der	  ingen	  med	  forudbetalt	  kontingent	  –	  Nej	  ikke	  i	  år.	  
Der	  var	  ikke	  yderligere	  spørgsmål,	  og	  regnskabet	  blev	  hermed	  godkendt.	  KK	  meddelte	  
ansvarsfrihed	  til	  bestyrelsen	  for	  det	  godkendte	  regnskab.	  	  

6.	  Bestyrelsen	  fremlægger	  arbejdsplan	  og	  budget	  for	  kommende	  år	  
PV:	  Det	  er	  rigtigt	  at	  vi	  har	  en	  stor	  opgave	  med	  økonomien.	  
JM:	  Vi	  vil	  gerne	  i	  dialog	  med	  opdrætterne	  så	  de	  vil	  melde	  deres	  hvalpekøbere	  ind.	  
Bestyrelsen	  har	  arbejdet	  på	  at	  give	  medlemsfordele	  for	  dermed	  at	  få	  flere	  medlemmer.	  
Derudover	  vil	  bestyrelsen	  gerne	  arbejde	  på	  at	  få	  et	  tættere	  samarbejde	  med	  regionerne.	  	  
Hertil	  kommer,	  at	  man	  vil	  samle	  bestyrelsesmøder	  i	  forbindelse	  med	  udstillingerne	  og	  derved	  
spare	  kørsel.	  
	  
JM	  har	  meget	  fokus	  på	  økonomien.	  JM	  gennemgår	  budgettet	  2013.	  	  
Jan	  Kiding	  (JK)–	  på	  Sjælland	  er	  anlæggene	  gratis	  –	  opfordrer	  til	  flere	  udstillinger	  på	  Sjælland.	  
Budgettet	  er	  et	  arbejdsredskab.	  
PM:	  Udlandet	  er	  begyndt	  at	  lave	  fællesudstilling	  FED	  CUP	  som	  kan	  være	  årsag	  til	  færre	  
tilmeldinger	  til	  GC.	  
MR:	  Man	  skal	  trimme	  budgettet,	  men	  der	  skal	  være	  en	  gulerod,	  og	  man	  skal	  finde	  et	  niveau.	  	  
Man	  skal	  ikke	  gå	  på	  kompromis	  med	  udstillingerne.	  
Anne	  Ejby(AE):	  Det	  er	  en	  kæmpe	  udfordring.	  Haller	  på	  Sjælland	  koster	  500	  kr.	  i	  timen,	  og	  vi	  
skal	  bruge	  8-‐10	  timer.	  Vi	  er	  nødt	  til	  at	  se	  alternativt	  på	  tingene.	  Vores	  medlemsniveau	  og	  
hvalperegistreringsniveau	  er	  dalende.	  
Kim	  Rømer(KR):	  DKK	  udstillinger	  gør,	  at	  vi	  ikke	  bare	  kan	  afholde	  udstillinger,	  når	  vi	  vil.	  Hvis	  
man	  skal	  booke	  kommunale	  haller,	  skal	  man	  booke	  3,5	  år	  forud.	  
Anette	  Rehfeld(AR):	  Opdrætterne	  skal	  blive	  bedre	  til	  at	  melde	  hvalpekøberne	  ind.	  
BM:	  Man	  bør	  som	  opdrætter	  bare	  betale	  kontingentet	  og	  melde	  dem	  ind.	  Man	  får	  trods	  alt	  
nogle	  penge	  for	  hvalpene.	  BM	  har	  forskellige	  forslag	  til,	  at	  de	  lokale	  skal	  søge	  om	  de	  lokale	  
haller	  –	  opfordring	  til	  medlemmerne.	  
JK:	  Regionerne	  skal	  til	  at	  få	  tingene	  til	  at	  fungere.	  Opfordring	  til	  en	  aktivitetskalender	  i	  
Newfposten	  igen.	  	  
CC:	  Bedre	  samarbejde	  mellem	  medlemmerne	  og	  bestyrelsen	  ønskes	  -‐	  evt.	  via	  regionerne.	  
Heidi	  Frølund(HF)	  –	  Der	  er	  mange	  hvalpeejere	  i	  Vestjylland,	  der	  ikke	  er	  med	  i	  klubben.	  
Udstillinger	  med	  andre	  racer	  og	  f.eks.	  vandarbejde.	  
MR:	  Få	  den	  gode	  stemning	  tilbage	  –	  facebook	  er	  en	  god	  ide	  at	  anvende.	  
AR:	  På	  Fyn	  træner	  vi	  vand	  i	  lokalområdet	  –	  er	  lille	  familie	  med	  sammenhold.	  
Der	  var	  herefter	  ikke	  flere	  kommentarer	  til	  arbejdsplanen,	  og	  punktet	  afsluttedes.	  
	  

7.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
Sundhedsudvalget	  foreslår,	  at	  mindst	  en	  af	  forældredyrene	  skal	  DNA	  testes	  fri	  for	  cystenurie.	  
En	  hund,	  der	  enten	  ikke	  er	  testet	  for	  cystenurie	  eller	  er	  testet	  bærer,	  skal	  parres	  med	  en	  hund,	  
der	  er	  testet	  fri.	  Hunde,	  der	  er	  syge,	  må	  ikke	  anvendes	  i	  avl.	  
Der	  blev	  uddelt	  artikel	  om	  emnet	  Cystenurie,	  og	  emnet	  blev	  drøftet	  for	  og	  imod.	  
Efter	  afstemning	  blev	  forslaget	  vedtaget	  med	  overvejende	  stemmeflertal.	  
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8.	  Bekendtgørelse	  af	  valgets	  resultater	  
	  
Jan	  Marker	  er	  genvalgt	  for	  den	  kommende	  	  3-‐års	  periode.	  
	  
På	  grund	  af	  Helle	  Thulins	  udtræden	  af	  bestyrelsen	  skal	  der	  derfor	  vælges	  yderligere	  2	  
medlemmer	  til	  bestyrelsen	  –	  det	  ene	  medlem	  for	  en	  3-‐årsperiode	  og	  det	  andet	  medlem	  for	  en	  
1-‐års	  periode.	  Der	  skal	  derudover	  vælges	  suppleanter	  for	  en	  1-‐års	  periode.	  
	  
På	  baggrund	  af	  en	  grundig	  debat	  om,	  om	  posterne	  skulle	  besættes	  ved	  suppleringsvalg	  på	  
generalforsamlingen	  eller	  ved	  urafstemning,	  besluttede	  KK	  at	  lade	  valget	  foregå	  ved	  
urafstemning.	  	  
	  
Der	  skal	  udsendes	  brev	  til	  medlemmerne,	  hvor	  der	  indkaldes	  kandidatforslag	  inden	  for	  en	  
frist,	  der	  fastsættes	  af	  bestyrelsen.	  Navnene	  på	  de	  opstillede	  kandidater	  samt	  stemmesedler	  
vil	  blive	  udsendt	  i	  forbindelse	  med	  august-‐nummeret	  af	  medlemsbladet.	  Stemmesedlerne	  skal	  
sendes	  til	  klubbens	  revisor,	  der	  foretager	  stemmeoptællingen.	  
	  
Poul	  Riese(PR):	  Der	  bør	  til	  næste	  GF	  fremsættes	  et	  forslag	  til	  lovændring,	  så	  der	  –	  hvis	  der	  
ikke	  til	  bestyrelsesvalget	  er	  opstillet	  det	  nødvendige	  antal	  kandidater	  -‐	  kan	  foretages	  
suppleringsvalg	  på	  generalforsamlingen.	  	  
Dette	  var	  der	  stemning	  for,	  men	  der	  stemtes	  ikke	  om	  dette.	  
	  

9.	  Valg	  af	  ekstern	  revisor	  
Forslag	  til	  ekstern	  revisor	  er	  Anne	  Lage	  –	  er	  villig	  til	  genvalg.	  
Anne	  Lage	  er	  valgt.	  
	  

10.	  Eventuelt	  
	  
Formanden:	  	  
Newfposten	  har	  haft	  Louise	  Vestergaard	  som	  redaktør,	  og	  da	  hun	  ønsker	  at	  fratræde	  hvervet,	  
har	  JM	  tilbudt	  at	  tage	  over.	  JM	  fortæller,	  at	  han	  har	  lavet	  blade	  før	  og	  mener,	  han	  kan	  løfte	  
opgaven	  -‐	  og	  vil	  gerne.	  Der	  vil	  måske	  være	  stilskifte	  i	  bladet.	  Det	  er	  målet,	  at	  der	  er	  direkte	  
kommunikation,	  inspiration	  og	  nye	  ideer	  om	  en	  manual	  for	  bladet.	  
	  
BM:	  Har	  bladmateriale	  liggende	  til	  Jan	  Marker.	  	  
	  
	  
PR:	  
Foreslår,	  at	  man	  fjerner	  budgettet	  på	  dagsordenen,	  da	  det	  er	  urimeligt	  at	  forlange	  et	  sådant	  af	  
bestyrelsen.	  
Foreslår,	  at	  GF	  skal	  rykkes	  længere	  mod	  vest.	  Fjelsted	  Skov	  Kro	  er	  et	  forslag.	  
	  
GF	  §	  13	  stk.	  7.	  nævner,	  hvordan	  dagsordenen	  skal	  se	  ud.	  
	  
MR:	  	  
Hvorfor	  er	  veteranhunde	  ikke	  med	  i	  medaljekonkurrencen	  om	  årets	  hund?	  
Camilla	  Gothen	  undersøger	  sagen.	  
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LV:	  
Foreslår	  anvendelse	  af	  fagskoler.	  	  
	  
JK:	  
Der	  er	  mulighed	  for,	  at	  han	  kan	  skaffe	  GF	  lokaler	  i	  Greve	  kommune.	  
Karlslunde	  Dyreklinik	  vil	  gerne	  udbyde	  førstehjælpkurser.	  
Det	  kunne	  også	  arrangeres	  ved	  andre	  dyrehospitaler.	  
	  
Mødet	  afsluttedes	  kl.	  15.43.	  
	  
Dato:	  
	  
	  
	   	  
	   K.	  K.	  Jensen	   	   	   	   Wivi	  Mørch	  
	   Dirigent	   	   	   	   Referent	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


