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Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde. Siden sidst: Repræsentantskabsmødet, seminar.

Formanden bød velkommen til mødet. Referatet fra mødet den 25. februar blev underskrevet. Birgitte
Gothen oplyste, at Susanne Lauersen havde været til aspirantprøve og bestået denne. Hun oplyste videre, at der nu var kommet en ordning på problemet mellem FCI og den Canadiske Kennelklub, Alle
stambøger udstedt af CKC (uanset udstedelsesdato) anerkendes igen af FCI med omgående ikrafttræden. Som følge heraf må alle hunde med CKC-stambøger igen deltage på FCI CACIB-udstillinger.
CKC-stambøger må igen overføres til medlemslandenes og kontraktpartnernes stambøger, og hunde
med CKC-stambøger må igen benyttes til avl.
Sanktionen mod CKC’s dommere blev imidlertid opretholdt, således at det stadig pr. 1. januar 2007
ikke er tilladt for Canadian Kennel Club dommere at virke på FCI’s internationale CACIB-udstillinger.
Herefter nævnte Birgitte Gothen, at der på repræsentantskabsmødet blev orienteret om nye udstillingsregler, der træder i kraft den 1. januar 2008. Hun nævnte videre, at et lovforslag om ændring af stambogsføringsregler blev vedtaget, med henblik på at modvirke HD-fotografering af hunde i udlandet.
Herefter blev adfærdsseminaret, som Newfoundlandklubben i Danmark havde afholdt, nævnt. Der
deltog i alt 27 tilhører. Det fandtes foruroligende – særligt set i lyset af efterlysningerne om flere aktiviteter nævnt på sidste års Generalforsamling, at så få havde haft interesse i at deltage, idet antallet af
deltagere alene blev nået med ”hjælp fra andre racer”.
Charlotte Gothen havde gjort en god indsats. Det var opfattelsen, at der måske burde have været mere
tid til rådighed.
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Den kommende generalforsamling: Bestyrelsens lovændringsforslag, underbemandingen
af bestyrelsen. Situationen i bestyrelsen nu og det kommende år – arbejdsfordelingen.

Bestyrelsen drøftede det af bestyrelsen fremsatte lovændringsforslag. Der var enighed om - særligt henset til den trængte bemandingssituation i bestyrelsen, de senere års skærpede krav til regnskabsførelsen
og den generelt faldende interesse for at påtage sig frivilligt arbejde, at det er særdeles vigtigt, at der
også fremover sikres kompetent revision, hvorfor en vedtagelse af ændringsforslaget er af største vigtighed for bestyrelsen.
Grundet stort arbejdspres og andre byrder vil alene 4 bestyrelsesmedlemmer deltage i generalforsamlingen – Birgitte Gothen, Anne Søndergaard Ejby, Claes Mørch og Karina Sørensen. De fire deltagende
bestyrelsesmedlemmer har dog fået de øvriges fulde mandater til at træffe de beslutninger, der måtte
være nødvendige.
Det blev besluttet at holde formøde med dirigenten.
I relation til den trængte bemandingssituation i bestyrelsen blev det videre aftalt, at dirigenten på formødet informeres om DKKs jurists svar til Newfoundlandklubben i Danmark om muligheden for på
generalforsamlingen at få valgt en person ind i bestyrelsen for et år.
Herefter nævnte Thomas Pilborg at han grundet arbejdsmæssige forhold ser sig nødsaget til at nedprioritere bestyrelsesarbejdet i betydelig grad i en længere periode. Han vil dog fortsætte med at løse opgaver i relation til medlemskartoteket og således ikke træde ud af bestyrelsen.
Endelig nævnte Karina Sørensen, at arbejdet som udstillingssekretær efterhånden har antaget et så stort
omfang, at hun efter Bornholmerudstillingen ikke længere ser sig i stand til at varetage jobbet på samme
serviceorienteret måde, som hidtil. Hun ønsker derfor i forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen
umiddelbart efter generalforsamlingen at drøfte udstillingssekretærens job fremover.
Bestyrelsen blev i den forbindelse enige om nærmere at undersøge muligheden for at gøre brug af
DKKs tilbud om on-line tilmeldinger til udstillinger, således dette kan iværksættes tidligst umiddelbart
efter Gold Cup 2007.
Bestyrelsen drøftede herefter en arbejdsplan for det kommende foreningsår (2007-08). Der var enighed
om følgende:
”Vi må erkende, at der ikke er den samme opmærksomhed og vilje/lyst til at engagere sig i foreningsarbejde som i tidligere år. Det viser den trængte bemandingssituation i bestyrelse såvel som i regionsstyrelser. Derfor må vi med kritiske øjne se
på, hvad der reelt er muligt at nå – uden at ambitionsniveauet forværrer bemandingssituationen yderligere. Vi vil derfor i
foreningsåret 2007-08 arbejde for følgende tiltag:
•

Lave en aftale om at anvende DKKs on-line tilmeldingssystem til vores egne udstillinger. Fra og med udstillingen i
Svendborg den 8. og 9. september vil denne type tilmeldinger være eneste mulighed for tilmelding til Newfoundlandklubben i Danmarks udstillinger.

•

For at lette udstillingssekretæren i jobevaretagelsen tildeles udstillingssekretæren en ”jobtelefon”.

•

Oprette en SoR hitliste

•

Tage en dialog med DKK om HD/AD problematikken, herunder muligheden for at anvende en højere indeksfaktor frem for D/E+3 restriktionerne.
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Gennemføre en dommerkonference

•

Gennemføre udstillinger

•

Støtte regions-, dressur- og vanddressurarbejdet i muligt omfang.

•

Yderligere udbygge og vedligeholde hjemmesiden”

Post møde bemærkning til arbejdsplanen: Da det efterfølgende er kommet frem, at der ved brug af DKK´s on-line
tilmelding ikke kan vedhæftes en kopi af stambogen, når udenlandske udstillere tilmelder on-line igennem DKK, vil det
stadigt være muligt at tilmelde pr. post til udstillingssekretæren. Indtil videre vil dette vil også gælde danske udstillere for
at give en "blid" overgang til on-line systemet. Muligheden for on-line tilmelding vil blive påbegyndt til Svenborgudstillingen.
3.

Udstillinger

Bornholm 07: Lars Højdam oplyste, at han havde kontaktet en campingplads på Bornholm, men de
ønskede ikke at indgå i et samarbejde om at holde ”modsat-dag”-udstillingen der. Det blev videre oplyst, at DKK havde ændret deres tilbud om lån af ringe, hvor dette tilbud – sammen med Bernerklubben, anvendes.
Gold Cup 2007: Kontrakten med Ravnsborghallen er underskrevet. Laila Justesen og Knud og Berit
Boye havde tilkendegivet at ville hjælpe med at står for Gold Cup 2007. I den forbindelse vil Laila Justesen blive spurgt, om hun vil være koordinator på festen lørdag aften.
Det blev videre besluttet, at der skal afholdes et særligt Gold Cup 2007 møde umiddelbart efter Generalforsamlingen. I den forbindelse gennemgås Gold Cup ”what-2-do” listen.
Som følge heraf meddeles regioner og vanddressur, at det berammede møde den 3. juni 2007 flyttes til
senere – formentlig september 2007.
Juleudstilling 08: Karina Sørensen undersøger muligheden for at afholde juleudstilling enten ved Århus
Firmasport eller i Galten Hallen. Da det efterfølgende er kommet frem, at vi ved ÅFS ikke må medbringe mad og
drikkevarer, fravælges ÅFS.
Herefter drøftede bestyrelsen mulige dommeremner for de resterende planlagte udstillinger i 2008.
Endvidere drøftedes – efter henvendelse fra DKK, dommeremner for 2009 til DKKs udstillinger. Der
var enighed om at anbefale at anvende danske dommere.
4.

Hjemmesiden

Claes Mørch orienterede om status for hjemmesiden. Det blev aftalt, at regionerne og vanddressuren
samt lydighed skal være meget tydeligere på hjemmesiden. Der bliver oprettet sider til regioner, vanddressur og lydighed, hvor relevant stof kan lægges ind.
5.

Dommerkonference

Der var enighed om, at der afholdes en dommerkonference – foreløbigt tidspunkt er 10. november
2007 i Nyborg – evt. Nyborghallen.
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Økonomi – Budget for det kommende år

Anne Søndergaard Ejby gennemgik det reviderede regnskab, herunder drøftedes revisionspåtegningerne. Det er bestyrelsens opfattelse, at revisionspåtegningerne synes at vise stigende krav til regnskabsførelsen – særligt set i relation til tidligere års regnskabsførelse. Derfor er bestyrelsen enige i, at der skal
udarbejdes en form for ”regnskabsvejledning”, der beskriver, hvorledes ”god regnskabsskik” opretholdes. Dette vil bl.a. indbefatte en sikring af kompetente revisorer.
Bestyrelsen er enig om nedenstående budget for 2007:
Budget 2007 – Hovedposter - Forslag:
Budget 2006

Budget 2007

Indtægter:
Kontingent
Renter
Kursgevinster
Udstillinger
Annoncer
Hvalpeliste
Rosetsponsorer
Regioner og dressur
I alt

140.000
5.500
6.600
30.000
10.000
6.000
1.400
0
192.900

140.000
6.500
6.000
30.000
10.000
5.000
0
5.000
202.500

Udgifter:
Newfposten
Administration
Regionsmøde
Adfærdsseminar
Dommerkonference
Anskaffelser*
I alt

125.000
80.000
10.000
0
0
0
215.000

130.000
85.000
15.000
5.000
10.000
45.000
290.000

Over/underskud

-22.100

-87.500

* Trailer til transport af klubbens udstyr, fladskærm til medlemskartotek, bærbar PC til sekretær/webmaster, printer, jobtelefon, software til redaktøren af Newfoundland Posten.
7.

Sundheden på newferne

Der er enighed om, at Claes Mørch udfærdiger forslag til brev til DKK, hvor Newfoundlandklubben i
Danmark anmoder om et møde med DKK. Newfoundlandklubben i Danmark vil gerne have en drøftelse med DKK bl.a. om hvad DKK vil opnå med de yderligere HD/AD avlsrestriktioner, om det er
bevist – statistisk set om HD/AD status ved indførelse af restriktioner er blevet bedre, og om det er
undersøgt, hvorvidt en sådan restriktion medfører afledte negative konsekvenser for avlen.
Bestyrelsen blev endvidere enig om, at det af klubbens hjemmeside skal fremgå, hvor dopplerscanning
kan foretages. Beslutning om at klubben evt. skal yde et tilskud til en scanning tages op på et senere tidspunkt.
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Newfoundland Posten

Intet.
9.

Regioner

Lars Højdam sender brev/mail til regionerne og vanddressuren om udsættelse af det berammede møde.
Mødet forventes i stedet afholdt den 29. eller 30. september 2007.
Claes Mørch udsender snarest referatet fra mødet i 2006.
10.

Dressur/vand

Der var enighed om, at der i posten skal være et genoptryk af opfordringen til at sende LP-resultater til
dressurkontaktpersonen, så LP-hitlisten kan revitaliseres.
Endvidere var der enighed om at undersøge muligheden for at lave en SoR-hitliste.
11.

Eventuelt

Lars Højdam tager kontakt til Klaus Jensen vedr. udstillingen i Vordingborg mhp. at afhjælpe uafklarede spørgsmål.
12.

Næste møde

Næste møde afholdes den 12. maj 2007 kl. 16.30 ved ÅFS forud for generalforsamlingen. Birgitte
Gothen udsender dagsorden for mødet.
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