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REFERAT 
Bestyrelsesmøde 6/2013 

Dato: 19. oktober 2013 Kl.: 10.00 – 15:45 
Sted: Smørmosevænget 35, Thurø, 5700 Svendborg 
Afbud: Kasserer Marie Louise Nielsen, men deltager per telefon under pkt. 5 
Deltagere: Michael Johannesen(Mijo), Hanne Grøn Veggerby(Hveg), Connie 
Stiesen(Cost), Thjelde Ravn Toft(Trto), Allan Lillebro Hansen(Alli), Anna Sofie 
Gothen(Asgr).  

1. Efter udtrædelse af Aage Jakobsen og indtrædelse af 1. suppleant Allan L. Hansen, 
konstituerer bestyrelsen sig som følger, med ansvarsområder efterstillet: 
Formand: Michael Johannesen / Opdrætterkontakt, Hvalpeliste, Sundhedsudvalg  
Næstformand: Hanne Grøn. Veggerby / Lydighed, Agility/VSS 2015 
Sekretær: Anna Sofie Gothen / Schweiss, Sundhedsudvalg 
Kasserer: Marie Louise Nielsen / Udstillingsudvalg/VSS 2014 
Kartoteksfører: Thjelde Ravn Toft 
Connie Stiesen / Håndbog 
Allan L. Hansen / Regioner, Mediearbejdsgruppe, Webteam  

 1. Suppleant: Mogens Holm-Jensen Revisor: Jesper Ravn 

2. Ny forretningsorden godkendes. 
 

3. Referat af bestyrelsesmøde 5/2013 godkendes. 
 

4. Dagsordenen godkendes med tilføjelse af pkt. 7.1 – VSS 2014 Web-
opdatering(Trto) 
 

5. Opdateret regnskab er rundsendt til bestyrelsen forud for mødet. Mijo gennemgår 
de forskellige poster. Regnskabet udviser positiv status over budget – ingen har 
spørgsmål til regnskabet, hvorfor kontakt til kassereren bortfalder. 
 

6. Trto informerer om status på Regionsledermødet den 26. oktober, men starter med 
at spørge om det så er Alli der skal lede regionsledermødet, da denne har fået 
Regionerne under sit ansvarsområde ved den nye konstituering. Mijo pointerer at 
da det er Trto der hele tiden har været tovholder for mødet og siden 1. september 
med hjælp fra Hveg, må det være naturligt at mødet gennemføres af disse to og at 
Alli kan hjælpe med på sidelinjen. Det er kun cirka halvdelen af regionerne der har 
meldt til, hvilket bestyrelsen finder meget beklageligt. De forskellige udvalg vil være 
repræsenteret, men den manglende tilmelding fra regionerne er bekymrende. Mijo 
er i tvivl om mødet kan reddes. Man enes om at gennemføre mødet, da det 
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planlagte møde i maj i forbindelse med generalforsamlingen måtte aflyses kort før 
afholdelsen. Cost mener at en mere personlig kontakt måske kunne øge 
tilmeldingen, hvilket støttes af Asgr, som foreslår at man ringer til de, der endnu 
ikke har meldt til. Trto mener, at han kan repræsentere Nordsjællandsregionen, 
hvor han også er med i ledergruppen på 7, da ingen andre herfra har kunnet 
deltage. Dette afvises af de andre bestyrelsesmedlemmer, der fremhæver, at han 
ikke kan bære 2 kasketter. Det henstilles til Trto at forsøge at få et af de andre 
medlemmer af gruppen til at deltage. Alli mener, at den manglende tilslutning kan 
skyldes den negative erfaring for det aflyste møde, hvor tovholder faldt fra. Det 
dengang planlagte program var for utilstrækkeligt til at man kunne bruge det. På 
bestyrelsesmødet den 29. juni udtrykte Trto ønske om at være tovholder for nyt 
møde og arrangere både sted og indhold alene, men da der på sidste møde den 1. 
september endnu ikke var lagt et detaljeret program, ønskede bestyrelsen at Hveg 
trådte til som hjælper i planlægningen. Cost foreslår at man kunne afholde mødet 
for regionerne alene, hvilket dog afvises af de andre bestyrelsesmedlemmer på 
nuværende tidspunkt. Men man gør sig tanker om en opdeling i fremtiden i 
bestyrelse/regioner og bestyrelse/udvalg. Trto mener at det er væsentligt at 
regioner og udvalg mødes og lærer hinanden at kende. Alli mener, at når der er 
manglende tilmelding, kan det skyldes at indbydelsen ikke var interessant for 
regionerne, og at der manglede en klar udmelding om mål med invitationen.  Hveg 
giver Alli ret i at oplægget måske ikke var så interessant. De indbudte må have en 
naturlig forventning om et godt grundlag og oplæg til at komme. Hveg vil dagen 
efter bestyrelsesmødet tage personlig kontakt til de regioner og udvalg, der endnu 
ikke har meldt til. Cost påpeger nødvendigheden at en grundig evaluering, når 
mødet er afholdt. Dette er der bred enighed om.  
 

7. Asgr fremlægger plan for afholdelsen og forløbet af Januarfest 2014. Man 
gennemgår mulighederne for at anvende store hal begge dage og lille hal delvis 
lørdag, til årspræmie uddelingen og festarrangement. Det er planlagt lørdag, at 
lydighedskonkurrencer og udstilling er færdige senest kl. 16:30, således at der kan 
uddeles årspræmier fra ca. kl.17-18, mens klubben er vært med en aperitif, så der 
kan skåles for vinderne. Herefter er der fælles spisning. Endvidere fastholdes den 
årlige auktion for Beagle klubbens aktiviteter under/efter spisningen. Der mangler 
stadig priser på leje af måtter og agilityredskaber fra kreds 3, som har alt udstyret 
opmagasineret i nærheden og har givet lovning på vores brug af samme. Endvidere 
har halbestyrer lovet at komme snarest med tilbud på festbuffet og fælles 
morgenbord søndag. Agilityudvalget har givet tilsagn om arrangement søndag med 
planlagt træning først og derefter konkurrencer. Man håber på denne måde at give 
flere mulighed for at afprøve agility og derved få flere til at gå aktivt ind i træning 
hertil. Asgr tager kontakt til de forskellige udvalg for at få belyst deres nøjagtige 
behov for måtter og andet udstyr og vil være koordinator mellem udvalg og 
hal/kreds 3 og tilrettelægge en styringsplan for dagene, så ingen er i tvivl om 
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arbejdsgangen for de forskellige udvalg. Endvidere forespørges om eventuelle 
sponsorer for aktiviteterne. Der udfærdiges en indbydelse til Magasin 4/2013 samt 
til Web’en med on-line tilmelding, sidstnævnte fra begyndelsen af november.  
 

7.1 Trto henstiller at der opdateres på Web’en med VSS 2014, hvor det finder sted. 
Dette er dog rettet et par dage tidligere. Det oplyses endvidere at 
udstillingsudvalget har taget henvendelsen om dommerbesætningen på VSS til 
efterretning, og har byttet om på dommerne på de to udstillinger. Trto oplyser at 
Hitlistefører for udstilling i sommer har sendt flere klub championat diplomer til 
tidligere formand til underskrift, samt rekvireret flere diplomer, men desværre til dato 
intet har modtaget retur. Dette afføder diskussion om problematikken ved at kun én 
person i bestyrelsen har adgang til nogle ting, som for eksempel diplomer, men 
også på Web’en. Det besluttes at der skal forefindes en samlet sikkerhedskopi af 
de forskellige adgangskoder i klubbens regi.  
  

8. Schweissudvalget har præciseret de ønskede spørgsmål fra bestyrelsen for 
ændring af regler for Dansk Schweiss Champion. Bestyrelsen godkender herefter 
ændringen, som skal være gældende fra 1. januar 2014. Udvalget informeres 
herom. I forbindelse hermed diskuteres problematikken for danske Beagler, der ikke 
kan modtage udstillingscertifikat i Sverige og Norge, trods dokumenterede danske 
schweissprøver på linje med de svenske og norske. Asgr vil forespørge i DKK om 
de nordiske kennelunions regler og evt. ændring af samme. 
 

9. Årets Nuser vælges. 
  

10. Bestyrelsen enes om at opgavelisten alene skal føres af formanden til eget brug 

 

11. Indgående post: Asgr har løbende besvaret/informeret bestyrelsen om et par 
forespørgsler om medlemskab for ikke racerene Beagler, og spørger Trto om disse 
så har meldt sig ind i klubben. Det samme gælder et par andre mails om 
anskaffelse af Beagler. En henvendelse om videreformidling af en Beagle må 
afslås, da den ikke har DKK-stamtavle. Endvidere har bestyrelsen også fået 
information om besvarelsen til DKK om ungdomsudvalgsarbejde. 

 

12. Trto anfører at referatet fra møde 5 blev offentliggjort på hjemmesiden, inden han 
havde haft mulighed for at kommentere det. Referatet blev efterfølgende korrigeret 
og er godkendt under pkt. 3. Trto spørger endvidere om DKK er informeret om 
ændring i BK’s bestyrelse da Aage Jakobsen udtrådte, hvilket Mijo bekræfter han 
allerede har gjort i egenskab af næstformandsposten, og at han naturligvis vil 
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informere om den nye konstituering. Endvidere vil Trto gerne vide, hvem der betaler 
for indgravering på klubbens pokaler, men Cost kan sige, at bestyrelsen allerede for 
et par år siden besluttede at vinderen enten selv betalte for gravering, eller også 
kunne skrive i et vedlagt album, da man ikke ønskede den økonomiske belastning 
for klubben. Man berørte eventuel forsikring af klubbens sølv vandre præmier ved 
muligt tyveri, men blev enige om at det måtte betragtes som vinders ejendom i det 
år man har det og derved betragtes som dækket af vedkommendes 
ansvarsforsikring. Asgr beklager at der i kataloget på specialudstillingen i Køge 
manglede information om ”præmier” på dagen/sponsorer. Malou bedes gøre 
udvalget opmærksom herpå.  
 

13. Næste bestyrelsesmøde planlægges til 8. februar 2014 hos Hveg.  
 
22.10.2013 Asgr 

  


