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Endelig dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om bestyrelsesval-

gets resultat. 
4. Valg af evt. manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrel-

sen. 
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og der kan 

gives decharge til bestyrelsen. 
6. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget, kontingent samt arbejdsplan. 
9. Eventuelt. 

 
Ad pkt. 3 – Formandens beretning. 
 
Valg til bestyrelsen. 

I henhold til § 13 stk. 1 punkt 3 i klubbens vedtægter er det senest den 15. 
marts 2021 via Beagle Klubbens Magasin nr. 1/2021 meddelt, at  
 

Ole Sørensen 
Lone Hansen 

 
er på valg. Begge er villig til genvalg. 
 
Inden for den i vedtægternes § 13, stk. 1 punkt 4 fastsatte frist (1. april 2021) 
har bestyrelsen ikke modtaget forslag til yderligere kandidater. 
Da der i henhold til § 13 stk. 1 punkt 7 dermed ikke er opstillet flere kandidater 
end der skal vælges, skal der ikke afholdes valg. 
 

 
Ad punkt 4 

I henhold til § 13 stk. 3 punkt 4 skal der på generalforsamlingen vælges 3 sup-
pleanter til bestyrelsen. 

Ad punkt 5 
Regnskab findes i det fremsendte materiale til GF 

         Ad punkt 6 
Revisorkandidater og suppleanter skal vælges 

Ad punkt 7 
Inden for den i § 17 stk. 3 fastsatte frist (1. april 2021) har bestyrelsen ikke 
modtaget forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
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Formandens beretning: 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsens møder har i den forgangne periode grundet COVID19 stort set alle sammen være vir-
tuelle, hvilket vi har skullet vænne os til. Et enkelt møde blev gennemført i en kombination af fy-
sisk fremmøde for nogen og via webcam og lyd til andre. Til (næsten) alles store forbavselse har 
det vist sig at være et brugbart supplement, hvilket vi har talt om også vil gælde i fremtiden ved 
enkelte og udvalgte møder. 
Afholdelse af virtuelle møder har også betydet færre mødeomkostninger, som også er et gode. 
Vi er stadigvæk (heldigvis) en meget forskelligartet sammensat bestyrelse med mange og gode 
diskussioner, men vi er samtidig enige om at holde fast i, at vi skal opleves som handlekraftig og 
når derfor næsten altid frem til beslutninger, som sikrer driften af klubben, til glæde for alle. Der 
er villighed til kompromis’er i bestyrelsen, hvilket absolut er en positiv værdi. 
 
Medlemstal og hvalpe/opdræt 
Som det fremgår af regnskabet, er der kun en mindre nedgang i medlemsskabsindtægterne fra 
2019 til 2020.  Der er i 2020 registreret stort set samme antal beaglehvalpe i DKK som i 2019, hvil-
ket er glædeligt.  
Vi oplever, at rigtig mange opdrætterindmeldte medlemmer kun er medlem i det tidsrum, som 
deres opdrættermedlemsskab dækker. Herefter falder mange fra. Det tyder på, at nye medlem-
mer kan have svært ved at blive fastholdt i klubregi, hvilket ligger meget godt i tråd med, at klub-
tilbuddene rundt om i landet er minimale. Vi må konstatere en sammenhæng imellem faldende 
aktivitetsniveau i regioner og udvalg og muligheden for fastholdelse af (nye) medlemmer. Mange 
vælger medlemskab fra, fordi de ikke føler, at de får noget ud af det. De fleste vælger dog aktivite-
ter i deres nærområde og prioriterer dette med deres hund. Det er positivt, at beaglen bliver be-
skæftiget og stimuleret, men problematisk, at vi som klub ikke kan fastholde flere medlemmer i 
fællesskab. Det ønsker vi stadig at arbejde på. 
 
Regnskab 
Bestyrelsen er overordentlig tilfreds med regnskabet. Der var budgetteret med et overskud på kr. 
4.000 – vi rammer 5.612, hvilket vi er glade for og så har der endda været plads til at afsætte kr. 
10.000 til udstillingsaktiviteten, som kan bruges i de kommende år. 
COVID19-situationen har medvirket til at nedbringe øvrige omkostninger (særlig bestyrelsesar-
bejde), hvilket er godt for alle. Det sker med udgangspunkt i, at når indtægterne falder, skal om-
kostningerne også falde. 
Vi ønsker fortsat at øge brugervenligheden på vores hjemmeside, således at det bliver nemmere 
end i dag for regioner, udvalg og bestyrelse at betjene hjemmesiden. Udviklingsarbejdet fortsæt-
ter, og det betyder samtidig en lettelse af arbejdsbyrden for klubbens webteam, som har trukket 
et stort læs gennem tiderne. Vi åbner op for, at de frivillige i klubbens IT-team i nødvendigt om-
fang får mulighed for at hente hjælp hos eksterne parter, hvis det er nødvendigt. 
Udgifterne til Magasinet er endnu en gang blevet tilpasset, idet vi har fundet en ny samarbejds-
partner til at sætte bladet op og trykke det. Det minimerer således den største udgiftspost på vo-
res budget. 
Vi har stadig en egenkapital på ca. 342.000 kr, som giver os muligheder, vi ellers ikke ville have. En 
sikkerhed, som er guld værd i disse Corona-tider. 
 
VSS og januarfest 
VSS Dokkedal 2020 blev desværre aflyst på grund af COVID19-situationen, men vi prøver igen i år, 
hvor det ser ud til at lykkes. 
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Januararrangementet 2020, som skulle hædre resultaterne fra 2020, blev også COVID19-ramt, og 
vi valgte at udskyde overrækkelse af diplomer, rosetter mm til generalforsamlingen 15. maj 2021. 
 
Udstilling 
Der har kun været afholdt meget få DKK- og specialklub-udstillinger i 2020, hvilket resulterede i, at 
udstillingshitlisterne blev annulleret, fordi der ganske enkelt var et for lille grundlag at danne hitli-
ster på. 
Vi følger løbende med i udviklingen sammen med udstillingsudvalget og satser på, at det lykkes 
gennem en fælles indsats at komme ud med årlige gode resultater for udstillingsområdet i 2021. 
Vi arbejder videre i fællesskab for at tilpasse os tilmeldingstallene og forsøge nye tiltag. 
 
Lydighed 
Beagleklubben har ikke længere specialklub-lydighedspladser. Det skal imidlertid ikke forhindre, at 
der kan afholdes arrangementer og at tilbud om lydighedstræning udnyttes. Beaglen og dens 
ejer(e) har imidlertid stadig brug for at gå til hvalpemotivation, lydighedstræning mm for at opar-
bejde og vedligeholde et godt samarbejde mellem hund og fører, og til dette formål findes der 
heldigvis et stort udbud på landsplan, så alle beagler, uanset hvor i landet de bor med deres ejere, 
kan benytte sig af tilbud. Der er stadig enkelte muligheder for at lave træning i regionsregi som et 
tilbud til klubbens medlemmer. Der kan også arrangeres uofficielle og officielle prøver for klub-
bens medlemmer, ligesom ad-hoc arrangementer med en bred vifte af aktiviteter også kan inde-
holde lydighed. 
 
Spor 
Beaglen og fantastisk dygtige beagleejere og –førere repræsenterer racen på fornemste vis rigtig 
mange steder i landet, bl.a. når der afholdes DM i Schweiss, venskabskamp mm. Beaglen har vun-
det DM 3 år i træk (2014-2016) og gør sig hermed bemærket i selskabet af alle jagthunde og af-
tvinger sig stor respekt selv fra hærdede schweisshunde-dommere. Stort tillykke med det. 
Nordisk venskabskamp i spor blev desværre aflyst i 2020, men vi satser på åbne grænser i 2021, 
hvor Norge er vært. 
I skrivende stund er Sporudvalget nedlagt, fordi der ikke var medlemsvalgte 2 perioder i træk. 
Sporarbejdet henhører derfor nu under bestyrelsen. 
 
Magasinet 
I 2017 skiftede Magasinet format og papir med henblik på at skære ned på trykke- og distributi-
onsudgifterne. Det er fortsat i 2020 med stor succes – og med virkning fra 2021 har vi tilpasset 
endnu mere ved at lægge produktionen på et andet trykkeri, som foreløbig har leveret varen. Vi 
sparer en del penge, og kan endda udvide antallet af sider, hvis det er nødvendigt – og samtidig 
holde os inden for budgettet. 
Vi er afhængig af, at rigtig mange medlemmer bidrager til at lave et godt og varieret medlems-
blad, som retter sig mod brede dele af klubben, hvis eneste kontakt til klubben måske er Magasi-
net. Kun ved bidrag af historier og artikler fra medlemmerne og en god planlægning fra redaktio-
nen kan vi sikre, at bredden og kvaliteten bevares. 
For mange medlemmer er Magasinet den eneste kontaktflade til klubben (ud over hjemmesiden), 
og udgivelsen/modtagelsen af et fysisk eksemplar er derfor fortsat prioriteret. 
 
Hjemmeside 
Vi indgik for et par år siden en samarbejdsaftale med et privat firma om at udvikle vores nuvæ-
rende hjemmeside til nyt format, nyt medlemssystem og større brugervenlighed. Det er ikke lyk-
kedes til fulde, idet det endnu ikke er noget synligt resultat for medlemmerne. P.t. kører vi stadig 
på 2 platforme: den gamle, som kan tilgås og den nye, som vi stadig tilpasser et samarbejde med 
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den gamle. Vi vil som bestyrelse evaluere forløbet, og hurtigst muligt revidere vores plan, så vi 
kommer i luften med en fornyet og brugervenlig hjemmeside. 
Vi må konstatere, at det er en overordentlig stor opgave at overgå til ny hjemmeside. I skrivende 
stund er vi der, hvor vi principielt er klar til at gå i luften, men links til den gamle hjemmeside vol-
der udfordringer og kan potentielt give os mere arbejde, fordi vi skal vedligeholde 2 sider. 
 
 
Afslutning 
Klubbens arbejde laves af frivillige og uden denne indsats fra et hav af frivillige havde vi ikke nogen 
klub. Der sker løbende udskiftninger alle steder i klubben, hvilket er ganske naturligt, når man ta-
ler om frivilligt foreningsarbejde. Der er grund til at sige stor tak til dem, der har trukket læsset og 
tak for de nye, der kommer til. 
Særlig regionerne er med deres tilbud til medlemmerne medvirkende til, at der stadig tilbydes for-
skellige former for træning og samlinger, til trods for, at centrale udvalg ikke eksisterer. Det er po-
sitivt, at der er kræfter i nogle af regionerne til at løfte denne opgave. Vi forventer, at vi i fremti-
den i højere grad kommer til at støtte ad-hoc arrangementer inden for alle aktiviteter lavet af fri-
villige. 
At arbejdet i klubben er frivilligt skal vi alle værdsætte og samtidig respektere, når vi nogen gange 
bliver lidt utålmodige eller utilfredse med forretningsgangen eller den tid, der går, før man måske 
får svar. Vi skal i det hele taget holde en god tone over for hinanden – kun på den måde kan vi be-
vare vores ry og rygte som en god klub med et enestående sammenhold, som mange andre klub-
ber misunder os. 
 
 
Ole Sørensen 
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Resultatopgørelse 2020 og budget 2022 
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Revisionspåtegning 
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Ad pkt 7) Forslag til behandling på generalforsamlingen: 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2021: INGEN  
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Ad pkt 8) Kontingentfastsættelse 2022 og arbejdsplan 
2021/2022 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022. 
 
Bestyrelsens arbejdsplan 2021/2022: 
 

- Fokus på racens sundhed (racerelaterede sygdomme) 
- Sikre stabil drift af opgraderet ny hjemmeside (og brug heraf) og medlemssystem 
- Sikre en stabil økonomi 
- Arbejde for flere aktivitetstilbud til medlemmerne overalt i landet 
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