NEWFOUNDLANDKLUBBEN
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde den 25. november 2007 kl. 10 i Nyborg
Til stede var

Birgitte Gothen
Lars Højdam
Claes Mørch
Anne Ejby Søndergaard
Thomas Pilborg

Fraværende

Karina Sørensen

1.

Velkomst og underskrivelse af referatet fra mødet den 29. september i Ebeltoft.
Siden sidst: DKK´s møde med info vedr. de nye udstillingsregler

Formanden bød velkommen til mødet. Referatet fra sidste møde blev underskrevet.
Bestyrelsen drøftede DKKs nye udstillingskritikker, hvor det er planen, at kritikkerne skal
udfyldes i hånden. En kopi af den nye kritikblanket er vedlagt som bilag 1 til dette referat.
Det er bestyrelsens opfattelse, at de nye kritikker er et stort tilbageskridt. Det vil give en betydelig administrativ byrde.
Anne Søndergaard Ejby orienterede herefter om møde afholdt mellem DKK og specialklubberne. Her var den generelle opfattelse blandt mødedeltagerne, at DKK ikke har taget ringpersonalet med på råd, og at de nye kritikker ikke er brugervenlige overhovedet. Ringpersonalet var endog slet ikke inviteret.
Desuden fandtes dele af det nye udstillingssystem besværligt at håndtere – bl.a. i forhold til
BIR/BIM.
Birgitte Gothen nævnte, at DKK indkalder til formandsmøde den 15. marts 2008. Det blev
aftalt, at Lars Højdam repræsenterer Newfoundlandklubben i Danmark.
2.

Meddelelser fra DKK vedr. næste års udstillingsgebyr - online tilmelding. DKK´s
direktiv om tilmeldingsgebyr i forbindelse med VU i 2010. Evt. kontakt til andre
specialklubber om et oplæg på formandsmødet i marts 08.

Bestyrelsen drøftede DKKs brev om at Newfoundlandklubben i Danmark og andre specialklubber ikke må tage lave udstillingsgebyr, til trods for at DKK´s on-line tilmeldingssystem
ikke fungerer endnu.

-2Det blev aftalt, at DKKs beslutning meldes ud via Newfoundlandposten og hjemmesiden,
idet Newfoundlandklubben i Danmark vil gøre gældende overfor DKK, at det er urimeligt at
Newfoundlandklubben i Danmark er pålagt at tage de høje gebyrer, når DKK ikke kan tilbyde on-linetilmelding. Claes Mørch laver udkast til brev til DKK vedr. gebyrsagen.
Herefter drøftedes de udmeldte gebyrer til Verdenshundeudstillingen i 2010, herunder DKKs
krav om at specialklubber, der vil holde udstillinger i tilknytning til Verdenshundeudstillingen, skal tage samme gebyrer, som er gældende for Verdenshundeudstillingen (gebyrerne
ligger i lejet mellem 400 og 900 kr. afhængig af tilmeldingstidspunktet).
Birgitte Gothen forslog, at der tages kontakt til øvrige specialklubber mhp. en fælles klage til
DKK om pålægget. Klagen skal forelægges på DKKs formandsmøde i marts 2008.
3.

Klubbens kontingent og rabatordning for opdrætternes hvalpekøbere.

Kontingentet hæves fra og med 2008 således: Indenlandskontingent – enkeltmedlem stiger
fra 275 kr. til 295 kr. Udenlandskontingent – enkeltmedlem stiger fra 350 kr. til 375 kr. Familiekontingentet stiger fra 140 kr. til 150 kr.
Bestyrelsen besluttede, at rabatordningen med at indmelde opdrætters hvalpekøbere til halvpris ophæves med udgangen af 2007. Beslutningen træffes med baggrund i en konkret sag,
hvor rabatordningen med at indmelde opdrætters hvalpekøbere til halvpris, efter bestyrelsens
opfattelse er søgt bevidst misbrugt. For fremadrettet at undgå lignende tilfælde må der indføres regler, der er så tunge at administrere, at det i praksis ikke vil være muligt at fastholde
ordningen.
4.

Dagsorden og vores indlæg på mødet med DKK´s Sundhedsudvalg den 5. december 2007.

Der var enighed om, at Newfoundlandklubben i Danmarks skrivelse til DKK´s sundhedsudvalg lægges på newfclub.dk.
Bestyrelsen drøftede Newfoundlandklubben i Danmarks deltagelse i mødet med sundhedsudvalget. Birgitte Gothen, Lars Højdam, Anne Søndergaard Ejby og Karina Sørensen deltager i mødet.
Herefter gennemgik Birgitte Gothen Newfoundlandklubben i Danmarks oplæg til drøftelse.
Der var enighed om, at sikre en skriftlige begrundelse fra DKK, såfremt DKK fastholder
deres nuværende beslutning, som vil medføre masseudlukkelser af hunde der efter nuværende regler er avlsgodkendte.
Som tak for Astrid Inderbøs indsats for klubben i denne sag gives 2 års medlemskab af Newfoundlandklubben i Danmark.
5.

Økonomi – tilbud om revision? – alternativ.

Gold Cup konto lukkes. Der etableres en ny konto i 2008 til Gold Cup, idet den er så stor en
selvstændig aktivitet.
Bestyrelsen drøftede herefter et tilbud fra en revisor, som det forventes vil blive foreslået på
generalforsamlingen 2008.
Desuden er bestyrelsen af den opfattelse, at såfremt forslaget forkastes, vil bestyrelsen foreslå
to revisorer a la gamle ordning.

-3Newfoundlandklubben i Danmark har fået en henvendelse fra en opdrætter fra en anden specialklub, om støtte til at imødegå DKK´s avlsforbud affødt af DKK´s etiske anbefalinger.
Bestyrelsen var enige i at støtte op omkring initiativet. Kopi af Newfoundlandklubben i
Danmarks støtteskrivelse lægges ud på Newfoundlandklubben i Danmarks hjemmeside.
Samme opdrætter har endvidere indhentet et juridisk responsum, der understøtter opdrætterens påstande. Newfoundlandklubben i Danmark vil kunne få gavn af responsummet, såfremt
klubben vil bidrage økonomisk til betaling af dette. Bestyrelsen finder, at der er behov for at
få yderligere oplysninger om det konkrete indhold af responsummet, herunder, om der er
elementer, der kan tale for Newfoundlandklubben i Danmarks sag vedr. det kommende udmeldte restriktive avlsforbud fra 2008 at regne, førend Newfoundlandklubben i Danmark
afgør, om klubben skal støtte økonomisk.
6.

Dressur

I DKKs blad ”Hunden” i november nummeret er der en artikel om operant indlæring. Artiklen omhandler en dressurinstruktør, der samtidig er medlem af Newfoundlandklubben i
Danmark. Claes Mørch søger om DKKs tilladelse til at lægge artiklen på hjemmesiden.
7.

Regioner

Bestyrelsen drøftede valg af repræsentanter. Regionerne er blevet bedt om at melde tilbage
om, hvem der er på valg. Enighed om, at bestyrelsen på grundlag tilbagemeldingerne laver en
rullende liste over valgtidspunkt for regionsrepræsentanterne.
8.

Hjemmesiden evt. orientering om nyt hitlisteprogram

Claes Mørch orienterede om, at Camilla Gothen har indsendt kravspecifikationer for et nyt
hitlisteprogram. Claes Mørch sørger for at Ultimate Web ”klædes på” til at udvikle et nyt
hitlisteprogram.
9.

Newfoundland Posten

Redaktøren har udsendt produktionsplan for 2008. Lægges på hjemmesiden.
10. Juleudstilling 2007, udstillinger i 2008: Vinterspecialen, værelser, medaljeuddeling, årets newfie. Dommer gold cup, dobbeltudstilling 30-31. august, Fyn eller
Sjælland?
JU07: foregår i den store hal i Nyborg Idrætspark. Sape I/S har fået tilladelse til at opsætte en
stand ifm. udstillingen. Firmaet giver præmier.
Thomas Pilborg afhenter dommeren i Kastrup Lufthavn. Transport af dommer retur til Kastrup aftales nærmere.
VS08: Birgitte Gothen bestiller medaljer. Årstal graveres ikke i medaljerne. Endvidere tjekkes op på værelsesbestilling. Claes Mørch laver tilmelding til spisning over nettet – Claes
Mørch tager i mod.
Dobbeltudstilling 30. – 31. august 2008 flyttes til Vordingborg.

-4Årets newfie: bestyrelsen drøftede emner til årets newfie. Anne Søndergaard Ejby finder gave til årets newfie.
GC07: Ove Germundson, SE erstatter Ole Nielsen, da Canada stadig er underlagt dommerrestriktioner af FCI.
11. Eventuelt.
Der er pr. 24. november 2007, 559 betalende medlemmer.
Kassererens klubprinter er defekt. Anne Søndergaard Ejby køber en ny printer.
12. Næste møde
Næste møde afholdes søndag den 13. januar 2008 kl. 10 på Loddenhøj. Birgitte Gothen udsender dagsorden for mødet.
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