Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark den 25. april 2010 i Korsør.
Til stede fra bestyrelsen var Birthe Møller Hansen, Susanne Laursen, Jan Søderberg, Jan Marker,
Arno Mark og Søren Grundsøe.
Afbud fra Sabina Nielsen pga. svendeprøve.
Inklusiv bestyrelsen var der 40 medlemmer til stede, heraf 22 stemmeberettigede.
Formand Birthe Møller Hansen bød velkommen.
1 Valg af dirigent
Poul Erik Rise blev foreslået og valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
2 Valg er referent
Camilla Gothen blev foreslået og valgt.
3 Valg af 3 stemmetællere
Susanne Grøn, Inge Artsøe og Ole Døssing blev valgt
4 Formandens beretning
Formanden havde yderligere tilføjelser til formandens beretning og fortalte, at der på DKK’s
formandsmøde den 6. marts blandt andet blev oplyst:
* at præmieringsreglerne fra 1. januar 2011 ændres til noget lignende det gamle system, således at
der på ny vil blive uddelt ck (championkvalitet): Excellent – betyder 1. præmie, Very Good –
betyder 2. præmie, Good – betyder 3. præmie. Good vil altså ikke længere være avlsgodkendelse.
Hunde med Excellent kan tildeles CK og dermed deltage i Bedst i køn-klassen.
Altså, de gamle regler blot med nye betegnelser – der vil dog yderligere ske den ændring, at der
indføres nye farver for de forskellige præmiegrader.
Rækkefølgen for bedømmelserne ændres, således at championklassen kommer sidst.
Man vil stadig ikke kunne overføre en fuldcertet hund, så længe championatet ikke er registreret hos
DKK. Man kan altså ikke flytte klasse på en 2-dages udstilling, hvis hunden bliver champion om
lørdagen.
Der indføres et unghundecertifikat. Certifikater fra andre lande kan overføres. Drægtige tæver må
ikke udstilles 30 dage før og 75 dage efter fødsel.
* at alle opdrættere, som opdrætter mere end 2 kuld hvalpe om året, skal have en
”Opdrætteruddannelse” – en uddannelse, der strækker sig over 32 timer, og det skal være sket inden
en bestemt dato (som endnu ikke er helt fastlagt, men formentlig 1. august 2010.) Har man i
forvejen en opdrætteruddannelse kan man ”nøjes” med 8 timers supplerende uddannelse, og dette
skal være sket senest 1. januar 2013. Denne bestemmelse er fastsat af Justitsministeriet og dermed
gældende for ALLE, også gamle opdrættere, f.eks. mig selv, der har haft Newfoundland siden 1962,
så lang tids erfaring er ikke nok.
* at DKK er forpligtet til at videregive oplysninger til Told og Skat omkring opdrætterne, og at det
er sket i flere tilfælde, så man bør passe på at være moms-registreret, hvis omsætningen (ikke
overskuddet) overstiger 50.000 kr. Historien fortæller om en opdrætter (racen ikke oplyst, men det
er ikke Newf) som på 2 år har haft en omsætning på over 1.000.000 kr. uden at være registreret, jeg
vil nødig være i denne opdrætters sted.

* at negativ omtale af tillidsfolk i DKK på netsteder såsom Facebook, Twitter m.m. vil blive bragt
til disciplinærnævnet.
Dirigenten spurgte herefter til bemærkninger til formandens beretning.
Marianne Larsen var af den opfattelse, at bestyrelsen havde modarbejdet det kommende Fynsskue.
Da der ikke skulle være pinseskue i Jylland, som der ellers plejede at være, gik Region Fyn i gang
med at planlægge et skue på Fyn i pinsen. Regionen finder ud af, at det kan lade sig gøre, men er
klar over, at det er med kort varsel. Der står at man gerne må uddelegere til andre personer uden for
regionen, og Marianne Larsen påtager sig opgaven at sende invitationer ud. Hun sender derfor
invitationen til Birthe og beder om at få den på klubbens hjemmeside. Marianne får tilbagemelding
fra Birthe med spørgsmål om, hvorfor invitationen kom fra hende.
Marianne kan ikke se noget galt i det, og der er folk i regionen, som der skal være. Hun havde lagt
mærke til, at hele Fynssiden på klubbens hjemmeside var nede i et døgn, hvilket var påfaldende.
Bestyrelsen efterlyser nye initiativer, men dette var ingen god oplevelse.
Formanden pointerede at ingen i bestyrelsen ønskede at modarbejde Fynsskuet. Hun slog fast, at
region Fyn består af tre personer: Katrine havde i god tid meddelt, at hun gerne vil i regionen,
Sabina sidder allerede i regionen og Anette meldte et par dage efter 1.3. at hun gerne vil være i
regionen. Region Fyn består derfor af Sabina og Katrine som regionsrepræsentanter og Anette som
kontaktperson. Birthe Møller Hansen ønskede blot at vide, hvordan Marianne var kommet ind i
billedet, da hendes navn ikke figurerede nogen steder.
Dirigenten lod herefter andre komme til orde.
Katrine Brøns-Poulsen var ikke sikker på, hun var kommet i regionen på den rigtige måde.
Arno Mark konstaterede, at hvis Katrine Brøns-Poulsen havde sendt en mail om, at hun gerne ville
stille op, er det sket på den rigtige måde.
Marianne Larsen ville gerne vide, hvordan arbejdet i regionerne skal foregå.
Susanne Laursen forklarede, hvordan misforståelsen omkring Fynsskuet var opstået: Hun og Jan
Marker var begyndte at tale om, om det var gangbart ikke at bringe invitationen i NewfPosten, og
dermed om alle ville få chancen for at opdage, at der var et Fynsskue. Det var det, der var gået
skævt. Alle i bestyrelsen er enige om, at skuet skal holdes og håber, at alle, der vil med, kommer
med. Initiativet bakkes op.
Michele Ramsing spurgte på vegne af et medlem om medaljerne forsvinder. Hun opfordrede
desuden til nytænkning i forbindelse med udstillingerne. En måde at gøre dem hyggeligere kunne
være at genskabe vogn- og parklasser, især på Gold Cup.
Formanden svarede, at medaljerne ikke bortfalder, men de vil evt. blive lavet et andet sted. Det er
en god ide at genindføre vogn- og parklasser, men opbakningen plejer ikke at være stor.
Susanne Laursen fortalte, at der som noget nyt i år vil blive afholdt vandprøver i forbindelse med
Gold Cup.

Michele Ramsing ønskede at høre om historikken for hjerteundersøgelserne, fremtiden og evt.
restriktioner.
Formanden fortalte, at bestyrelsen skal til møde med DKK 4. maj, hvor hjerter og fremtiden vil
blive drøftet. Bestyrelsen har ikke noget imod at vore hunde undersøges. Baggrunden for
hjerteundersøgelserne var, at Peter Knold i Ekko-gruppen sidste år oplyste, at 19 % af newferne
døde af SAS.
På et møde med DKK sidste år ville newfklubben gerne have genindført indexgennemsnittet,
hvilket DKK kun ville gå med til, hvis vi gav slip på D-hundene i avlen.
Marianne Larsen havde hørt, at selve flowet, som er det, der måles, egentlig ikke er det væsentlige.
Anne S. Ejby fastslog, at Jørgen Koch havde informeret bestyrelsen om, at racen har et problem.
Det var ikke kun én dyrlæges ord, men det var igennem dialog med ham, bestyrelsen var kommet
frem til fokus på hjerterne.
Jes Sloth ville gerne vide, om hjertescanningerne var besluttet af DKK eller bestyrelsen i
Newfoundlandklubben.
Arno Mark svarede, at det havde været Newfoundlandklubbens ønske.
Michele Ramsing opfordrede bestyrelsen til at holde en temadag, hvor professionelle kan udtale sig
om hjerterne. På papiret ser det ikke ud til, at vi har et problem med hjerter. Det kan bl.a. skyldes, at
alle dyrlæger bør kunne høre en mild grad af SAS. Derfor scannes de dårlige hunde ikke, og vi vil
aldrig se de dårlige resultater i statistikkerne.
Det ville være interessant at diskutere, hvornår SAS er et problem. Der er meget stor usikkerhed
omkring målingen, hvorfor man får forskellige resultater. Hjertescanningerne skal anvendes
ansvarligt, men vi ved for lidt om det lige nu.
Inge Artsøe syntes, at kravet om scanninger var kommet som lyn fra en klar himmel og ville gerne
have været bedre informeret undervejs. Vi ved ikke meget om det, og hvad det skal bruges til. Man
kan derfor være nervøs for evt. kommende restriktioner.
Susanne Laursen mente, at det handler om at sætte sig grundigt ind i stamtavler og forsøge at
opdrætte sunde og racetypiske hunde. Hun sammenlignede hjerterestriktionerne med HD, hvor der
ikke er sket meget fremgang, og kunne tænke sig anbefalinger i stedet for restriktioner.
Hanne Wiingaard mente, at målet må være sunde hunde, og at det vil se godt ud over for DKK at få
skannet så mange hunde som muligt. Man kan ikke sammenligne hjerteproblemer med HD.
Jes Sloth kunne stadig ikke forstå, hvorfor bestyrelsen havde indført tvungen hjertescanning.
Arno Mark sagde, at bestyrelsen går ind for informationer frem for restriktioner. Derfor vil det være
godt med en temadag. Det eneste, der kan bringe os fremad, er at få tjekket så mange hunde som
muligt. Det er bare enormt svært, fordi opdrætterne ikke kan sikre, at alle hvalpekøbere får
undersøgt deres hunde.

Michele Ramsing så gerne, at bestyrelsen udarbejder avlsanbefalinger. På de sygdomme, hvor man
kender arvegangen, er det vigtigt med restriktioner, og det er vigtigt, at det er veluddannede
dyrlæger, der står for screeningerne.
Hun ønskede desuden at drøfte klubbens anvendelse af internettet og især måden at anvende
NewfForum på. Det skal ikke bruges til mudderkastning og rygtespredning, men derimod anvendes
til at dele viden.
Inge Vennike refererede til newfklubbens forum, hvor der sidste år var et indlæg om en syg hvalp.
Hun følte, at Birthe Møller Hansen i et svar til indlægget gav køberen ret. Det er rigtigt at klubben
ikke kan påvirke opdrætterne, men opdrætteren kan heller ikke påvirke hvalpekøberen. Inge
Vennike syntes, formanden skulle have holdt sig udenfor.
Birthe Møller Hansen svarede, at hun gav køberen ret i, at det var synd med en syg hvalp.
Hun kunne oplyse, at en ny hjemmeside er på vej, og forum vil formentlig ikke eksistere meget
længere, så den slags vil ikke kunne diskuteres på nettet fremover.
Susanne Laursen huskede, at den ubehagelige sag drejede sig om tre hvalpekøbere, der alle havde
problemer med deres hvalpe. Som opdrætter kunne man have kontaktet de købere og fundet ud af
en løsning uden for forum. Forummet skal bruges til debat og ikke til personlige sager.
Birthe Møller Hansen informerede yderligere om den nye hjemmeside: Det er uvist, hvornår den
kommer, men der vil være adgang for diverse redaktører (hvalpeliste, regioner mm.), og den vil
være nem at arbejde med.
Herefter var der debat om forummets formål.
Dirigenten spurgte til yderligere kommentarer til formandens beretning.
Marianne Larsen ville vide, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der havde deltaget i lodtrækningen om
valgturnus.
Dirigenten oplyste, at det var de fire medlemmer, der var nyopstillede.
Hanne Wiingaard ønskede bedre prioritering af Sjælland i forbindelse med udstillingerne.
Formandens beretning blev herefter sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.
5. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse med meddelelse af ansvarsfrihed
Kasserer Birthe Møller Hansen fremlagde sin beretning:
Vi er meget stolte over at kunne fremlægge et regnskab, som udviser et overskud på ca. 7.000 kr.,
når man havde budgetteret med et underskud på ca. 28.000.
Kontingentet er faldet med 6.000 kr. der var knap 500 medlemmer ved årets udgang, der er
opdrættet færre hvalpe og dermed blandt andet også indmeldt færre hvalpekøbere. Pr. 24. april 2010
er der 473 medlemmer.
Udstillingerne har givet et godt resultat, ca. 10.000 kr. bedre end budgetteret.
Renteudviklingen har betydet, at vores indestående i Morsø Sparekasse har kastet flere renter af sig
end forventet.
De færre antal hvalpekuld har givet et fald i indtægterne fra hvalpelisten, som er faldet med 2.000
kr.

På udgiftssiden er det specielt det tiltag, der blev taget med hensyn til nedsættelse af sidetallet på
Newfposten, som har givet et godt resultat regnskabsmæssigt, idet vi der har sparet ca. 40.000 kr.
Det har dog kostet nogle medlemmer, som har udmeldt sig, fordi ikke mener, bladet er alment nok –
hertil kan man jo kun sige, at det er tilladt alle at komme med små hverdagsberetninger/
rejsebeskrivelser m.m. for at give Posten indhold af andet end udstillingsresultater.
På administration, generalforsamling, regionsmøder, nyanskaffelser m.m. er der sparet i årets løb,
hvor der blev budgetteret med udgifter på ca. 113.000 kr. er de kun løbet op i godt 97.000 kr. Der
skal dog her henses til, at de nyanskaffelser, der er sket i årets løb, her specielt indkøb af nyt elmateriale, er medtaget under Gold Cup-regnskabet, idet dette materiale primært benyttes på GoldCup udstillingerne.
På foranledning af sidste års generalforsamling genindførte vi rosetsponsoraterne, men det var ikke
ubetinget nogen succes, alene 1500 kr. indgik på denne konto, og i år er der alene tegnet 2
sponsorater.
Som det vil fremgå, når vi fremlægger budgettet for året 2010, kan man se, at vi, på revisors
anbefaling, gerne ønsker generalforsamlingens tilladelse til at afskrive jubilæumshæfterne, som for
2009 er bogført som et aktiv på ca. 22.000 kr.
Regnskabet blev herefter sendt til afstemning og blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen blev enstemmigt meddelt ansvarsfrihed.
6 Bestyrelsen fremlægger arbejdsplan og budget for det kommende år
Birthe Møller Hansen fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for 2010:
* afholde møde med DKKs sundhedsudvalg ang. nyt indeks og registrering af hjertescanninger.
Som i 2009 er der planlagt et møde med DKKs sundhedsudvalg for at tale om hjertescanningerne
og indeksgennemsnit.
* afholde møde med arrangeret af DKK omkring besvarelse af et spørgeskema, der blev udsendt
sidste år ”Er vores DKK-racer OK?”, sammen med andre klubber.
* arbejde videre med vandarbejdet og udarbejde regler for uddannelse af kursusledere,
vandprøveregler, regler for vandchampion og eventuel hitliste. I forbindelse med Gold Cup
arrangeres der en Biathlon, bestående af vandprøver og eksteriøbedømmelser.
* arbejde med at få lydighedstræning i gang de steder, hvor der ikke længere er træning i klubregi,
evt. nedsætte et nyt dressur-/lydighedsudvalg, og måske få hitlisten op at stå igen.
* aktivere regionerne – specielt de regioner, der p.t. ikke har repræsentanter - f.eks. ved at etablere
samarbejde mellem udstillingsudvalg og regionerne. Vi vil gerne have regionerne aktiverede og vil
arrangere møder i de kredse, hvor det halter.
* arbejde på ændring af hjemmesiden, så den får et bedre design og bliver nemmere at arbejde med,
og således at der bliver direkte redaktøradgang for regioner, vand, hvalpeliste m.m.
* forsøge at være omkostningsbevidste på udstillingerne: at finde dommere og udstillingssteder,
som er så omkostningsbesparende som muligt. Fx var stedet i Horsens gratis.
* uddelegere arbejdet, blandt andet ved at nedsætte nogle udvalg, f.eks. Vandudvalg, dressurudvalg,
sundhedsudvalg, avlsudvalg, udstillingsudvalg og Gold-Cup udvalg

Dirigenten spurgte til bemærkninger til arbejdsprogrammet.
Inge Artsøe efterlyste arbejdet for flere medlemmer til klubben.
Birthe Møller Hansen svarede, at man evt. kunne arbejde mere for at opdrætterne melder deres
hvalpekøbere ind. Ligeledes kan regionerne være udfarende og få flere ind ad den vej.
Marianne Larsen spurgte om regionerne af klubben kunne få besked, hver gang der er nye
medlemmer i en region.
Michele Ramsing foreslog, at bestyrelsen kunne udarbejde en folder, der fortæller om klubben og
dens medlemsfordele. Det er ikke kun aktuelt for nye hvalpekøbere, men også for dem, der købte
hvalpe sidste år eller for tre år siden.
Hun efterlyste desuden opdateret information om proceduren for indmeldelse af hvalpekøbere og
rosetsponsorater. Hvis den lå fast på hjemmesiden, kunne det skabe mere aktivitet på de fronter.
Birthe Møller Hansen oplyste, at der med den nye hjemmeside vil kunne skabes mailinglister. Der
eksisterer allerede en folder, men der arbejdes på en ny. Desuden findes der en pjece om
vandtræning.
Jan Marker fortalte at man som regionsrepræsentant kan kontakte nye medlemmer direkte, hvilket
har været en succes i Sjælland Øst. Der vil være mulighed for en mere aktiv indsats på den nye
hjemmeside.
Ole Døssing foreslog at man kunne give nye hvalpekøbere et gratis medlemskab. Hvis bare et par
stykker hænger på året efter, er det nok tjent hjem.
Birthe Møller Hansen fremlagde herefter budgettet for det kommende år:
Indtægter:
Kontingenter 140.000
Renter 5.000
Hvalpeliste 2.500
Udstillinger 50.000
Annoncer 4.000
Indtægter i alt: 201.500
Udgifter:
Newfoundlandposten 95.000
Administration herunder
Generalforsamling 70.000
Konferencer, Kurser 10.000
Forsikring 2.750
Revision 1.500
Udgifter i alt 179.250
Budgetteret overskud 22.250
Revisors forslag – afskrivning af resterende jubilæumshæfter ca. 22.250

Endeligt budget 0
7. Behandling af økonomiske relationer til DKK
Intet
8. Behandling af indkomne forslag
Intet
9. Bekendtgørelse af valgets resultat
Dirigenten bekendtgjorde resultatet af lodtrækning af valgturnus:
Søren Grundsøe er på valg 2011
Arno Mark er på valg 2012
Jan Marker og Susanne Laursen er på valg 2013
Regionernes valg fremgår af indkaldelse til generalforsamlingen.
10 Valg af ekstern revisor
Birthe Møller Hansen oplyste, at Jørn Frausing er villig til genvalg og fortsat vil gøre det for et
symbolsk beløb. Han blev valgt med akklamation.
11. Eventuelt
Fra forsamlingen blev udstillingskalenderen for 2011 efterlyst. Birthe Møller Hansen svarede, at
den kommer snarest.
Der blev spurgt til, hvordan bestyrelsen finder diverse hjælpere, og opfordret til at man gør en mere
synlig indsats for at få flere hjælpere.
Endelig blev der spurgt til, hvad der ligger i at være observatør, som der kan læses om i et
bestyrelsesreferat. Arno Mark svarede, at redaktør og webmaster får tilbudt at deltage i
bestyrelsesmøder, hvor de er observatører, men dog også har taleret. Grunden til, at det kan læses i
et referat er, at det blot er gjort formelt, at de to roller følger forretningsordningen.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.
Birthe Møller Hansen takkede for fremmøde og saglig debat og opbakning. Hun takkede ligeledes
dirigent og såvel de nye bestyrelsesmedlemmer som de afgåede.
Generalforsamlingen var slut kl. 15.45.

Allested, den 6. maj 2010
______________________
Poul Erik Rise
Dirigent

______________________
Camilla Gothen
Referent

