
Referat	  Lydighedsudvalgsmøde	  d.01/06-‐2014	  
kl.11.30	  hos	  Louise	  

	  
Deltagere:	  
Bonnie	  Jørgensen	  (BJ)	  
Lis	  Jensen	  (LJ)	  
Louise	  Nørgaard	  (LN)	  
Hanne	  Veggerby	  (HVEG	  –	  Bestyrelsesrep.)	  
	  
Afbud	  fra:	  	  
Lisa	  Hughes	  (LH	  –	  kontaktes	  på	  skype)	  
	  

1. Valg	  af	  referent	  
a. LN	  

2. Konstituering	  af	  det	  nye	  udvalg	  
i. LN	  –	  Formand	  og	  økonomisk	  ansvarlig	  
ii. BJ	  –	  Sekretær	  
iii. LH	  –	  Pokaler	  og	  materialer	  
iv. LJ	  -‐	  Hitlisten	  

b. Vi	  mangler	  suppleanter?	  
i. LJ	  gør	  opmærksom	  på	  at	  vi	  mangler	  en	  i	  udvalget	  også.	  HVEG	  spørger	  
bestyrelsen	  om	  vi	  må	  søge	  efter	  en	  mere	  til	  udvalget	  samt	  suppleanter.	  	  

c. Fordeling	  af	  arbejdsopgaver	  for	  resten	  af	  året	  jvnf	  bilag	  (huskeliste)	  
i. LN	  laver	  en	  liste	  udfra	  huskelisten	  og	  sender	  til	  udvalget.	  	  

3. Meddelelser	  fra	  bestyrelsen	  (HVEG)	  
a. Børneattester	  skal	  ligge	  hos	  Beagle	  Klubbens	  formand	  –	  og	  der	  er	  kun	  modtaget	  

én.	  Attesterne	  skal	  sendes	  inden	  holdopstart	  efterår	  2014.	  	  
b. Der	  har	  været	  et	  overskud	  på	  8000kr,	  men	  det	  skyldes	  hensættelser	  fra	  2013	  –	  

reelt	  set	  har	  der	  derfor	  været	  et	  underskud.	  Klubben	  tager	  5%	  i	  
administrations-‐	  og	  driftsomkostninger.	  	  

c. Konstituering	  af	  udvalget	  skal	  sendes	  til	  Alan,	  da	  han	  sidder	  med	  håndbogen.	  
(Det	  ordner	  LN)	  

d. Omkostningsinstruks	  ændres	  så	  der	  bliver	  tilføjet	  en	  prøveansvarlig.	  
e. Ændring	  i	  tekst	  vedr.	  prøver	  i	  forbindelse	  med	  januarfesten.	  	  

4. Magasiner	  til	  DSS	  klubber	  
a. LN	  orienterer:	  Klubben	  sender	  gratis	  magasin	  til	  DSS	  klubbernes	  

lydighedsudvalgskontakt.	  Det	  er	  en	  relativ	  dyr	  post.	  Fremover	  vil	  det	  være	  
muligt	  at	  sende	  magasinet	  som	  pdf	  på	  mail.	  	  

b. Udvalget	  besluttet	  at	  det	  er	  en	  god	  løsning	  og	  LN	  sørger	  for	  at	  sende	  magasiner	  til	  
DSS	  fremover.	  	  

5. VSS 2014	  
a. Personale:	  

i. Dommere: Wagn og Helle	  
ii. Sekretærer: Elsebeth er forespurgt og Louise	  



iii. Prøveleder: Niller	  
iv. Tidtager: Hanne	  
v. Rosetter, sponsorpræmier og pokaler (deadline for bestilling af rosetter)	  

1. Rosetter er bestilt	  
2. LH sponsor og pokaler. 	  
3. LN har skaffet gave til bedste beagler i LP og Rally	  
4. dogsrus.dk giver deltagergave til alle, og beaglerne får derudover 

deltagergave.	  
5. Der er ærespræmie til den bedste beagle i klassen, der har bestået. 	  

6. Økonomi	  
a. Ansøgning om telefonpenge	  

i. Der kan søges op til 300kr i kvartalet. Sendes til klubbens kasseer. 	  
b. Pladsernes økonomi	  

i. Flere pladser kører ikke efterårshold i 2014, hvilket vil påvirke det samlede 
resultat.	  

ii. Der er snak om hvorvidt der skal opfordres til at instruktørerne skal indbetale 
en vis procentdel af indtægter til klubben ved sæsonafslutning. 	  

c. Lydighedsudvalgets Regnskab til instruktører.	  
i. Udvalget	  henholder	  sig	  til	  gældende	  forretningsorden,	  og	  der	  vil	  
fremover	  ikke	  blive	  sendt	  et	  særskilt	  lydighedsregnskab	  til	  de	  enkelte	  
instruktører.	  	  

ii. De	  instruktører	  der	  har	  forespurgt	  regnskabet	  vil	  få	  besked	  om	  
udvalgets	  beslutning.	  	  

d. DSS har meddelt stigning af kursusgebyrer	  
i. Udvalget retter henvendelse til DSS om priser skal følges eller om vi må 

lægge os op af DKK’s priser. Vi mener ikke at et hold skal koste 450kr når 
DKK tager 400kr for deres hold. (LN)	  

7. Træningsweekend	  
a. Der	  er	  15	  tilmeldt.	  Udvalget	  snakker	  om	  der	  skal	  åbnes	  op	  for	  andre	  racer.	  
b. LH	  orienterer	  over	  skype	  –	  2	  yderligere	  tilmeldinger.	  30	  skal	  være	  tilmeldt	  for	  at	  

det	  kan	  løbe	  rundt.	  	  
c. De	  får	  til	  i	  morgen,	  og	  derefter	  åbnes	  der	  op	  for	  andre	  racer.	  	  

8. DSS instruktørseminar 12-14 september.	  
a. De	  instruktører	  der	  skal	  deltage,	  skal	  kontakte	  udvalget	  hvorefter	  det	  vurderes	  

hvorvidt	  der	  skal	  søges	  om	  tilskud	  til	  arrangementet.	  	  
9. Opfølgning på instruktørmødet januar 2014	  

a. 5 instruktører og HVEG deltog. Det var et hyggeligt møde med god stemning, 
desværre var fremmødet minimalt. 	  

10. Prøver i forbindelse med kommende januarfester (håndbogen)	  
a. Teksten i håndbogen skal ændres – udvalget laver et udkast der sendes til bestyrelsen. 	  
b. BJ	  laver	  et	  udkast,	  og	  sender	  til	  udvalget.	  	  
c. Pladskrav	  LP:	  20x30	  (elite	  30x40)	  
d. Pladskrav	  rally:	  12,5x15	  (18x25	  anbefales)	  

11. Næste møde?	  
a. 5. Oktober. 	  

12. Indkomne forslag 	  
a. Rosetter	  til	  landskonkurrence	  



i. Landskonkurrencen	  er	  aflyst	  i	  2014.	  Dette	  tages	  op	  på	  et	  kommende	  
møde.	  

b. Se	  nedenfor	  
i. LH	  tjekker	  op	  på	  pokalerne	  og	  eventuelle	  bøger	  –	  giver	  HVEG	  besked.	  	  

Hej Louise  
 
Jeg er den heldige vinder af 2013 guldpokal, da jeg har været dygtig og 
bestået LP1 klassen .  
Jeg ser desværre at mit navn ikke er blevet indgraveret . Skal jeg ikke 
få min mor til at gøre det? 
 
Free Stride`s Jumping Wonder Woman-Bella mangler også at blive 
indgraveret fra 2012 på Guld Apporten skænket af Kennel Gold Line.  
Dvs. i vandrepokalen skal mit navn indgraveres og i Guld Apporten både 
Bella og undertegnede. 
Det vil da være ærgerligt, hvis det ikke bliver ajourført. 
Kan min mor så evt. sende en regning til Jer på dette? 
Vuf vuf fra en stolt Beagle, Gold Line´s Runway Sympathy- Max, og 
hilsen fra min mor Merete  

13. Evt.	  


