
 
 

Side 1 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 5/2013 

Dato: 01. september 2013-08-19   Kl.: 10.00 

Sted: (Nordborggade 3  2.tv., 2100 København Ø) 31-08-13 ændret til: 

 Smedeparken 10, 4100 Ringsted 

Deltagere: Mijo, Asgr, Hveg, Cost 

Afbud fra: Aaja, Mani, Trto 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4/2013 

Alle godkender dette.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendes med få ændringer 

3. Regionsledermødet 26-10-2013 – arrangement og dagsorden 

Mijo gennemgår Trto’s oplæg til regionsledermødet, og mener det ikke er fyldestgørende. Det er 

spørgsmålet om Trto skal stå for arrangementet alene, og foreslår vi laver en back-up gruppe.  

Hveg har kommunikeret med Trto om programmet. Det overvejes om man skal indbyde en 

foredragsholder – og nogle workshops/gruppearbejde. Hallen er booket til arrangementet.  

Mijo anbefaler, at Hveg deltager i tilrettelæggelsen og at invitationen rettes til. 

Asgr har et oplæg med spørgeskema, der udsendes forud til besvarelse, som basis for konstruktiv 

diskussion og inspiration. Desuden nytænkning omkring vandreture, gerne over flere dage – gerne 

egnsbestemte over hele landet. Andre former for vandregrupper – særlige ungdomsture. Beagle 

Motion – U-turn mm. 

Cost mener inspiration er et meget væsentligt punkt. 

Mijo beder Asgr om et udkast til spørgeskema og konferere med Hveg.  

Cost finder/rundsender referat fra regionsledermødet 2007, hvor hun mener der kan være noget at 

hente. 

Mijo beder om præcisering af de indbudte. 

Cost vil sørge for dette og sende det til Trto. 

Hveg laver oplæg til en foreløbig dagsorden. 

Alle er enige om ikke at benytte nogen foredragsholder, og mener det er mere væsentligt med en 

målrettet dialog. 

4. Region Sjællands ønske om deling – samt omkostningsdækning  

Mijo orienterer om brev fra Region Sjælland, der ønsker at dele regionen i en Region Sjælland og en 

Region Lolland/Falster. Mijo mener, det er en dårlig ide, da der p.t. ingen aktiviteter er på 

Lolland/Falster. 

Hveg mener ideen er OK. 

Mijo mener, at så længe der ikke er aktiviteter har det ingen mening. Hvis der er aktiviteter kan det 

udvikle sig naturligt til en ny region. Man enes om at kigge på medlemsgrundlaget på Sydsjælland, 

og så senere tage stilling til en eventuel deling af regionen.   

Alle er enige om omkostningsdækning til de af Region Sjællands medlemmer, der deltog som 

hjælpere på Januarfesten 2012.  
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5. Status VSS 2013 og 2014 

Campingfaciliteterne på Bornholm løftede arrangementet og er en organisatorisk stor  lettelse, 

specielt for de frivilliges arbejdsbyrde. VSS 2014 er booket Glesborg i Region Østjylland. 

Cost ønsker snarest et budget for dette.  

Mijo sørger for at Mani indhenter budget og status af dette til næste bestyrelsesmøde. 

Allerede nu bør aftale også indgås med arrangøren for VSS 2015 – iht turnusordenen er det Region 

Sjælland.  

6. Januarmøde 2014  

Aaja har ikke arrangeret noget. Det skal afholdes vest for Storebælt. Mijo kan ikke indgå i styringen, 

da han har eksamener i den måned.  

Asgr erklærer sig villig til at være tovholder. Man enes om en placering på Fyn og Aarslevhallen/ 

alternativt Ringe foreslås. Man er enige om, at det er væsentligt at der er plads til Lydighed, og 

muligvis også Agility, for at få så mange af klubbens medlemmer til at deltage i festlighederne med 

overrækkelse af årspræmierne for 2013.  

Cost udarbejder turnusliste for Januarmødet. I denne forbindelse diskuteres det, om Juleudstilingen 

også burde have en turnus, men finder det problematisk at gå i detaljer og ser det som en opgave 

for udstillingsudvalget. Pt er udstillingerne fordelt ligeligt over hele landet. 

7. Klubbens økonomi og budgetter   

Mijo fremlægger regnskab på Mani’s vegne og konstaterer, at kontingentbetalingerne er over 

budget.  

Asgr vil henstille til Schweissudvalget (og andre udvalg) at man kun modtager betaling for prøver 

ved overførsel på konto og under ingen omstændigheder kontant, da det har medført en del 

bogføringsmæssige problemer.  

Web-shoppen manglede på VSS på Bornholm – man er enige om, at den bør have større synlighed 

ved de større arrangementer. Det er væsentligt f.eks at kunne prøve tøjtilbud. 

Under punktet diskuteres også efterlysningen at manglende returnering af deltagergebyr på 

maillisten. Refusion af gebyrer følger til enhver tid DKK’s regler for prøver. Problematikken på 

maillisten grundede i manglende kontonummer til modtager, hvilket kasseren var uden skyld i, da 

hun havde rykket for det. Her er man enige om det beklagelige i fremgangsmåden, der virker 

unødvendigt negativt på dem der arbejder frivilligt for klubben. 

8. Opfølgning opgavelisten 

Listen gennemgås – Mijo følger op på samme. Asgr rykker Schweissudvalget for ansøgningen om 

ændring af regler for DKSCH, da der manglede nogle præciseringer af nogle prøvekrav.  

9. Status Mediearbejdsgruppe 

Cost orienterede om mødet og der er udarbejdet notater om dette. Der var en del diskussion om 

annoncepriser i Magasinet for medlemmer, da der er faldende brug. Endvidere var 

korrekturlæsningen ikke tilfredsstillende. Arbejdsgruppen forsøger med flere nye tiltag og flere 

ønskede et redaktionsmøde forud for de enkelte magasiner, for at give et mere varieret indhold. 

Endvidere blev Beagle Klubbens hjemmesides muligheder også diskuteret. Lay-out på hjemmesiden 

blev også diskuteret – nogle af infosiderne er meget læsetunge. Bestyrelsen er enige om at 

anbefale et nyt møde i arbejdsgruppen i begyndelsen af November. Et enkelt medlem af 

arbejdsgruppen var ikke enig i notaterne. Vedkommendes bemærkninger var vedlagt notaterne. 
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10. Forslag til KlubBrugsChampion  

Asgr foreslog en ny klubtitel – KlubBrugsChampion – i lighed med KlubJunior- og –Veteran 

Champion. Dette for at tiltrække flere tilmeldinger til udstilling, samt at give brugshundene en ny 

titel, der ved sine krav stiller dem lige med de krav, der er i Norge og Sverige for at opnå Certifikat, 

da det i disse lande er af en brugsprøve. Titlen blev foreslået med kravet om 3 x vinder af klassen 

med min. Very Good samt en schweissprøve på 20t/600m. Forslaget blev kort diskuteret og man 

enedes om, at videresende det til Schweissudvalget og Udstillingsudvalget til kommentarer.  

11. Vedrørende schweiss træning på Fyn er der stadig intet nyt om nogen muligheder, hverken fra 

regionen eller Schweissudvalget.  

12. Sundhedsudvalget – hvalpeproblematik hos BK-opdrætter 

Sundhedsudvalget er blevet informeret om en etårig Beagle fra en opdrætter på BK’s hvalpeliste, 

som åbenbart havde været uden social prægning i sin tid hos denne. Sundhedsudvalget vil 

undersøge sagen nærmere. 

13. Opdrættermøder 

Mijo oplyser at det stadig er i planlægningsfasen og vil blive gennemført i løbet af vinteren. 

14. Da Mijo i øjeblikket varetager formandsposten vil han undersøge, om der er indkaldt til valg i 

Magasin 3/2013 for berørte udvalg. 

15. Orientering om de forskellige udvalg. Der mangler stadig budgetter fra samme og 

kontaktpersonerne skal rykke for disse, så de kan forelægges på næste møde i november.  

Hveg giver status fra Lydighedsudvalget. DSS x DKK. Det oplyses endvidere at DSS-Instruktørprøver i 

BK-regi, der skulle afholdes i Jylland, ikke kan afholdes, da det ikke er muligt at finde dommere 

hertil. Udvalget har diskuteret eventuelle udgifter til annoncering for træning. Mijo henstiller til 

mere konsekvent brug af kalenderbooking på websiden, da det trækkes frem ved eventuel søgning. 

Det bør endvidere fra klubbens side fremhæves at alle hold er åbne for alle racer og ikke kun for 

DSS-klubber. Fordelingsnøgle i lighed med DKK’s instruktører har været på tale, men dette er ikke 

ønskværdigt i BK, da nogle af DKK’s instruktører er i ansættelseslignende vilkår – inklusiv beskatning 

og feriepenge.  

16. BK har modtaget information og spørgeskema fra Ungdomsudvalget i DKK – Asgr svarer.  

17. Nyt møde foreslås afholdt i November – man afventer udmelding fra Mani.  

 

Referat Asgr 08-09-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 


