
Referat af instruktørmøde 21/2-2018. 

Tilstede: 

Merete Petersen, Niels-Henrik Jakobsen, Nina Vinther, Lene Ravn Toft, Sanne Granum-Eriksen, Jette 

Lorenzen 

Afbud: Benedikte Blom, Lone Christensen. 

 

1. Forløb om rammerne for Beagle træningspladserne. 

Jette orienterede hvordan forløbet i forhold til de rammer der er for beagle lydighedstræningspladserne. 

Som bekendt, fik vi et regelsæt fra bestyrelsen lige i starten af 2018, som lå langt fra det der var blevet 

stillet i udsigt, i oktober. Derfor kontaktede Jette Ole Sørensen for at mødes, da vi det er lettere at 

kommunikerer ansigt til ansigt, end på mail. Vi aftalte en dato, og da der inden mødet havde været DSS 

møde,  blev der sendt holdindkaldelser ud via DSS. Det fik Ole til at aflyse mødet.  

Det lykkedes dog at få aftalt et møde, hvor Jette og Ole talte om de ting som vi ville have ændret i de 

rammer der var blevet sat. Tidspunket for mødet skulle holdes, så det kunne tages med til 

bestyrelsesmødet. 

Vi ville beholde vores nuværende afregningsform, hvilket bestyrelsen godkendte. Bestyrelsen godkendte 

også en større frihed til fastsættelse af pris og kursusplanlægning. Så der er større mulighed for at 

planlægge hold, det bliver mere flexibelt at have hold, fx 2 timer hver anden uge, eller 1 ½ time 6 gange.  

Ole Sørensen har kontakt til Anette Olsen fra Kreds 1, for art undersøge om vi kan deltage i kreds 1 

instruktørernes efteruddannelse/ erfa grupper. Det skal tages op i kredsbestyrelsen og Anette vender 

tilbage. 

 

Der er nogle uafklarede spørgsmål , som Jette ikke havde med på mødet med Ole. Det er fx. hvem der skal 

betale for en eventuel ny instruktør. Prisen for en DKK uddannelse er 7500 kr. Og hvor skal de komme fra.  

-Er bestyrelsen Indstillet på at betale dette beløb fra klubbens uddannelsesfond?  

- Hvem bestemmer over lydighedsuddannelsespuljen? 

- Hvordan fordeles rækkefølgen af % fordelingen? Instruktør, klub, uddannelsespuljen? 

 

2. Træningspladser, priser  og hold 

Nina påpegede at klubbens hjemmeside, mht. lydighed ikke har været opdateret siden 2014. Sanne oplyste 

at hun flere gange havde sendt instruktørlisten til Gerner og Lone, men det har ikke haft nogen effekt. Nina 

Fortalte at Toke ville lægge ting han fik, på hjemmesiden. Jette lovede at gensende- Er gjort. 

Mht priser, blev nåede vi ikke til enighed andet end at vi selv måtte finde en passende pris for holdet. 

Benedikte har stadig udfordringer med at finde en plads tæt på hendes bopæl. Vi håber det lykkes. 

Vi slår alle hold op for Beagle klubben, og hvad vi gør derudover er vores egen sag. Om vi derudover har 

hold eller "gang"  i AOF, FOF, DKK, DSS, OSV. er en helt privat sag, som Beagle klubben  Ikke har noget at 

kunne indvende overfor. 

 

3. Hvilke aktiviteter tilbyder vi på pladserne. 

For at synliggøre overfor klubbens medlemmer, hvad vi tilbyder på træningspladserne, er vi blevet 

opfordret af Bestyrelsen, til at lave en kort holdbeskrivelse som vi kan sætte med i Magasinet til 

efterårsholdene.  Det kan muligvis også tiltrække nye "kunder i butikken". 



 

 

4. VSS 

På VSS i  Aa Strand Camping i Ebberup afholder vi en officiel Rallyprøve 19/7 kl. 16. Dommer er på plads. 

Prøven venter godkendelse i DKK, og åbner for tilmelding 15/3. 

 Lene taler med Annette om rosetter.  

Jette forespørger Ulla Hvidberg om foderpræmier. Skal vi selv sørge for det, eller er det VSS der sørger for 

dette.  - Er gjort, og Ulla sørger for foderpræmier. Vi skal stå for rosetter og øvrige præmier.  

I Rally bånd, eller en anden lille ting for at deltage, og de hører ikke med i foderpræmierne.  Er der noget 

forslag til præmie? 

Vi talte også om vi skulle have en uofficiel LP prøve om formiddagen . -Efter personlig overvejelser, er det 

droppet, men vil lave en gang "Ishøj-pølseræs".  pris for deltagelse ca. 25-30kr. til dækning af pølser, og et 

par præmier. Ingen deltager præmier eller lign.  Jette taler med Ulla. 

 

5.Valg til udvalget- kandidater. 

Valget til lydighedsudvalget er flyttet så det følger generalforsamlingen og de øvrige udvalg. Alle blev 

opfordret til at tænke over om der kunne gå nogen rundt med en lydighedsudvalgspost i maven. der kunne 

godt bruges lidt flere i udvalget. 

 

6. EVT 

Der blev talt om at nedlægge hitlisten. Men det blev ikke besluttet. Måske vi skulle spørge dem som står på 

listen, og evt. se på reglerne for at komme på hitlisten.   

Vi blev også enige om at mødes hvert ½ år, for at holde vores netværk  ajour med hvad der sker på 

pladserne. 

 

 

 

 

 


