NEWFOUNDLANDKLUBBEN
DANMARK
Specialklub under Dansk Kennelklub
Stiftet 10. september 1967

Referat af
bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel
Til stede var

1.

Birgitte Gothen
Lars Højdam
Claes Mørch
Anne Ejby Søndergaard
Karina Sørensen
Thomas Pilborg

Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde. Siden sidst.

Formanden bød velkommen til mødet. Referat af møde den 22. juni 2007 blev underskrevet.
Bestyrelsen drøftede modtagelse af dispensationssag ifm. stambogsføring af hvalpe. Da Birgitte Gothen er en god bekendt af opdrætteren, er der enighed om, at Birgitte Gothen er inhabil i denne sag, hvorfor hun forlod mødet under behandlingen af ansøgningen.
Bestyrelsen besluttede at udtale, at klubben støtter en dispensation fra de gældende regler.
2.

God Cup – evaluering, evt. Yderligere præcisering af priser på camping etc. Gold Cup 2008 – lokalitet.

Generelt velarrangeret og velgennemført.
5 stewards fungerede optimalt – bør fastholdes fremover.
Pins – der bør maksimalt indkøbes 100 stk.
Der bør være en invitation klar til det efterfølgende års Gold Cup.
Køge – i år for lille. En del udstillere efterkom ikke brandmyndighedernes påbud om at fjerne køretøjer, der ikke anvendes til beboelse eller som hundebur, fra pladsen.
En enkelt sag med en udstiller, medfører, at der fremover skal ske en yderligere præcisering
af campingregler, herunder specificerede m2-priser mv for opsætning af stortelt.
Der er enighed om, at der fra 2008 skal være en selvstændig fortilmelding af telte, der er ikke
anvendes til camping.
Endvidere besluttede bestyrelsen – henset til at der gennem flere år har været en række uheldige episoder, at en enkelt udstiller gives forbud mod at campere.

-2Gold Cup 2008 er 25. gang, Gold Cup afholdes. Derfor skal der udarbejdes et særligt Gold
Cup jubilæumslogo. Birgitte Gothen spørger Charlotte Gothen, om hun vil udarbejde et forslag til logo.
3.

DKK/SU - jvf med klubbens arbejdsplan for dette år vedr. klubbens eventuelle
forslag om regler for HD/AD fra 2008. Evt. højere index, AA: kun påvist med fri.
Avlshundekvoten – underskriftindsamling fra opdrættere.

Bestyrelsen drøftede sagen om de af DKK varslede avlsrestriktioner for anvendelse af hunde
med HD/AD. Som specialklub tager Newfoundlandklubben i Danmark på det kraftigste afstand fra DKK´s måde at administrere deres etiske anbefalinger i relation til opdræt af hunde.
Bestyrelsen finder det uacceptabelt, at DKK – uden inddragelse af Newfoundlandklubben i
Danmark – udsteder avlsforbud på hunde.
Fortsætter DKK denne politik, er det bestyrelsens opfattelse, at det på sigt vil føre til, at, ikke
kun de antalsmæssigt små racer, men rigtig mange hunderacer, vil være truede som race.
Newfoundlandklubben i Danmark støtter etisk og ansvarsbevidst opdræt, men ønsker ikke
regler og forbud, der kan risikere at udelukke de bedste og sundeste hunde fra avlen. Da evt.
skærpelse af avlsrestriktioner er varslet med ikrafttræden pr. 1. januar 2008, finder bestyrelsen det nødvendigt, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, idet bestyrelsen ønsker en tilføjelse til lovenes § 4. Ifølge de nugældende love er § 4 ordlyd:
§ 4. Newfoundlandklubben er DKK`s sagkundskab for så vidt angår avlsarbejde vedrørende
Newfoundlandhunde.
Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde, samt at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt der foreligger arvemæssige begrundelser herfor og
efter godkendelse af DKK`s bestyrelse.
Bestyrelsen ønsker tilføjet et stk. 3 til § 4. Stk. 3 formuleres således: Stk. 3. DKK er berettiget til at udstede avlsforbud, men kun hvis dette er betinget af letale (dødelige) faktorer.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 1. december 2007 umiddelbart efter juleudstillingen. Indkaldelse med dagsorden udsendes senest den 8. november 2007.
Desuden vil bestyrelsen snarest tage initiativ til at lave en on-line sundhedsundersøgelse.
Endelig er bestyrelsen i dialog med Astrid Inderbø vedr. redegørelse om HD/ADrestriktioner med baggrund i sundhedsundersøgelsen fra 2006 samt HD-resultater fra de seneste år.
Bestyrelsen vil bede om et møde med DKKs sundhedsudvalg, hvor en drøftelse af restriktionerne skal finde sted med udgangspunkt i Astrid Inderbø’s redegørelse.
Post møde bemærkning: Bestyrelsen har samstemmigt besluttet at afvente DKKs Sundhedsudvalgs stillingtagen til Newfoundlandklubben i Danmarks synspunkter, og herefter træffe
beslutning om, der evt. skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
4.

Hjemmesiden: Evt. sundhedsundersøgelse, skuedommerliste, mentalbeskriver,
bog om racen, aktivitetskalender., evt. referater fra bestyrelsesmøderne.

-3Det blev besluttet, at Claes Mørch tager kontakt til Ultimate web for at få et tilbud på en online sundhedsundersøgelse (lig den norske) sammen med en Hitliste web-applikation.
Det blev besluttet, at foretage en revision af skuedommerlisten på hjemmesiden. Der var
desuden enighed om, at for at blive optaget på skuedommerlisten, skal man være medlem af
Newfoundlandklubben i Danmark.
Bestyrelsen vil endvidere oprette en liste med mentalbeskrivere og en liste med lydighedsinstruktører. Krav for optagelse på listen er, at man er medlem af klubben.
Desuden drøftedes information om litteratur om newfoundlandshunden. Det blev besluttet, at
oprette en selvstændig side på Newfoundlandklubben i Danmark hjemmeside om newflitteratur.
Ad referater henvises til punkt 6, sidste afsnit.
5.

Udstilling den 30. november 2008 i Stepping

Juleudstillingen i 2008 afholdes i Stepping-hallen den 30.november. Bestyrelsen drøftede
dommeremner. Beslutningen udskydes til senere.
6.

Økonomi – revision, forslag fra vores medlem Anna Lage. Anskaffelse af nyt program for hitlisten, referater.

Anne Søndergaard Ejby orienterede om økonomien. Gold Cup udstillingen ser ud til at give
et fint resultat.
Forslaget fra Anna Lage er stort set lig det, som Birthe Hareskov i dag laver for klubben.
Bestyrelsen ønsker derfor ikke at benytte sig af tilbuddet. Birgitte Gothen meddeler dette til
Anna Lage.
Birgitte Gothen nævnte, at der efter Camilla Gothens opfattelse er behov for at anskaffe et
nyt hitlisteprogram.
Claes Mørch tager kontakt til Ultimate Web for at forhøre om muligheden for at udvikle en
applikation, der kan generere en hitliste. Claes Mørch taler endvidere med Camilla om kravspecifikationer vedr. hitlisten.
Endelig besluttede bestyrelsen, at referater lægges på hjemmesiden. Der blev samtidig foretaget en justering af forretningsordenen i overensstemmelse hermed. Claes Mørch lægger
referaterne fra og med 2006 på klubbens hjemmeside.
7.

Dressur – forslag fra Poul Erik Rise om hitliste, evt. SoR hitliste. Indstilling af
Anette Bechmann til uddannelse som mentalbeskriver.

Bestyrelsen drøftede forslaget om at give ekstra points for SoR integreret i eksteriør hitlisten.
Der var enighed om, at bede vanddressuren om at udarbejde forslag til en separat SoR hitliste, som forvaltes af vanddressuren. Hitlisten skal lægges på hjemmesiden via webmasteren.
Der var endvidere enighed om, at Anette Bechmann indstilles til mentalbeskriveruddannelsen. Birgitte Gothen foranstalter formalia gennemført.
8.

Regioner: Møde med regionerne søndag. Kontaktperson Lolland/Falster, John
Jensen.

-4Bestyrelsen er enig om, at John Jensen bliver udpeget som kontaktperson, så snart han er
flyttet til Lolland-Falster.
9.

Newfoundland Posten – Bibliotekstilsynet – evt. redaktionsudvalg.

Bibliotekstilsynet skal have 2 blade tilsendt. Thomas Pilborg nævnte, at det er aftalt med
Jørgen Rüsz, at han sender et blad (Newfoundlandposten) til Det Kongelige Bibliotek. Det
blev aftalt, at Thomas Pilborg tager kontakt til Jørgen Rüsz og verificerer den indgåede aftale, således udgivelserne afleveres til det Kongelige Bibliotek af Jørgen Rüsz i to eksemplarer.
Bestyrelsen drøftede redaktørens ønske om flere bidrag til posten. Det blev aftalt, at opråbet
videregives via hjemmesiden.
10. Newf Kontakten – evt. retningslinier
Birgitte Gothen orienterede om, at der henset til at Newf Kontakten blev vendt på Generalforsamlingen, findes behov for at drøfte retningslinierne for drift af Newf Kontakten.
Anne Søndergaard Ejby nævnte, at såfremt hun fortsat skal forvalte Newf Kontakten, skal
hun gives mulighed for at kunne indhente og videregive oplysninger om baggrunden for omplaceringen – f.eks. sygdomshistorie, adfærdsproblemer mv., samt hvad evt. nye ejere skal
være opmærksomme på.
Bestyrelsen er enig i denne opfattelse. Claes Mørch lægger retningslinierne for optagelse på
Newf Kontakten ind på klubbens hjemmeside.
11. Dommerkonference i januar – klubbens love
Birgitte Gothen oplyste, at hun havde bestilt DKKs mødelokale til dommerkonferencen den
19. januar 2008. Konferencen gennemføres med udgangspunkt i dommerforeningens paradigma for en konference. Endeligt program vil blive udarbejdet.
Alle danske newfoundlanddommere er adviseret om konferencen. Det forventes, at bestyrelsen i muligt omfang deltager, da de er en del logistik, der skal fungere, herunder bl.a. dokumentation af drøftelser i gruppearbejder. Birgitte Gothen udarbejder et kompendium, der skal
danne grundlag for drøftelserne på konferencen. Kompendiet vil blive lagt ud på klubbens
hjemmeside.
Endvidere lægges klubbens love ud på klubbens hjemmeside.
12. Klubbens bestyrelse i fremtiden
Arbejdet i bestyrelsen har været uden fortilfælde, idet der inden for de sidste år ikke har været beslutninger, der skulle træffes ved afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen drøftede det fremtidige bestyrelsesarbejde, idet Birgitte Gothen, Lars Højdam
samt Claes Mørch alle er på valg ved Generalforsamling 2008. Birgitte Gothen og Claes
Mørch har meddelt, at de ikke genopstiller, mens Lars Højdam er villig til genvalg.
Claes Mørch har tilbudt at fortsætte som web-master ligesom han, hvis bestyrelsen måtte
ønske det, er villig til at fungere som udstillingssekretær ved Gold Cup.
13. Eventuelt

-5Karina Sørensen oplyste, at DKK endnu ikke har fået koblet Newfoundlandklubben i Danmark op på on-line tilmeldingssystemet til trods for at Newfoundlandklubben i Danmark for
ca. 5 måneder siden anmodede om at blive koblet op på on-line tilmeldingssystemet. Karina
Sørensen undersøger hos DKK, hvornår Newfoundlandklubben i Danmark kan komme på
on-line tilmeldingsordningen med første on-line tilmelding til udstillingen den 21. marts
2008.
14. Næste møde
Næste møde afholdes den 25. november kl. 10 i Nyborg

________________

________________

________________

Birgitte Gothen

Lars Højdam

Claes Mørch

________________

________________

________________

Karina Sørensen

Thomas Pilborg

Anne Søndergaard Ejby

