
 
 
Referat Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 5. september 2021 kl. 09.00 - 

ca. 15.00  
 

Fjelsted Kro, St. Landevej 92, 5592 Ejby 
 
 

Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sø-
rensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Nana Wirenfeldt Jensen (NAWJ), Alexander Vellage-
Thiesen (ALVT) 
 
Ingen afbud - ASGR tilstede via online forbindelse. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
Sidste referat er godkendt  
Kommentar: Der gives opbakning/støtte til arrangementer de steder, hvor der ikke er aktive regi-
oner samt til aktiviteter i aktive regioner, hvis den pågældende region beder om det.  
 

3. Indkomne forslag fra medlemmer 
- Intet modtaget 
 

4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) 
- Godkendelse af schweissprøve 1. august – Rikke 
 
- Godkendelse af betaling af gebyr for DKK basiskursus – fremtidig sikkerhed ifm udstil-
ling 
Basiskursus bevilliget, da det er en god investering i fremtidig brug af erhvervede kompetencer 
ved udstillinger. 
 
- Godkendelse af undersøgelse om mere velegnede nye tablets/PC’ere til udstillingsle-
derne (de nuværende er for ustabile og mangler batterikraft) – ALVT og TOLA 
OLSO og ALVT gennemgår problematikken med eksisterende tablets, der benyttes til udstillin-
ger. Der er sagt ok til at undersøge alternative muligheder.  
Generel enighed om, at systemet skal fungere. Som det er nu, opleves der ofte en del driftspro-
blemer. ALVT har udarbejdet en række muligheder, som nu skal vurderes i udstillingsudvalget 
og ALVT bidrager med faglig ekspertise.  
 
- Underskudsdækning/budgetgodkendelse til arrangement 25. september i Næstved (ha’ 
det sjovt med din Beagle) 
 
- Underskudsdækning VSS schweiss (METN og OLSO) 
 
 



 
5. Status på klubbens økonomi (LOHA)  

- status dags dato så tæt på mødedato som muligt 
OLSO gennemgår budgettet pr. 30. august 2021– Budgettet rammes ikke helt, men tæt på. 
Foreløbige kommentarer: 

- Kontingenter rammer sandsynligvis ikke budget 
- Omkostninger til Magasin forventes lavere end budgetteret i 2021 
- Administration i alt – forventes lavere end budgetteret pga Teams-møder mm (pga omlæg-

ning af posteringspraksis, råd fra revisor) 
- Etablering af ny hjemmeside – afsat kr. 20.000 – dette vurderes at være nok, jvf udmelding  

fra Alexander 
- Web – eksternt support-firma har valgt at behandle tid til dokumentation som interesse timer, 

hvilket giver mindre udgifter. Overordnet færre omkostninger end budgetteret. ALVT under-
søger opsigelse ved Mobillos. 

- Generalforsamling – dyrere end budgetteret grundet omlægning af posteringspraksis (råd fra 
revisor) – modsvares af besparelse på bestyrelses-udgifter. 

- VSS – forventet overskud ca. 9.000 kr – flot – budget som altid 0 kr. 
- Udstillingsregnskab forventes ikke i mål – sandsynligt kommende indkøb af nye PC’ere samt 

færre udstillere end forventet. Dog stor tillid til, at allerede iværksatte aktiviteter vedr. udstil-
lingsaktivitet bærer frugt på længere sigt. 
Der har pga. covid-19 været en del færre tilmeldinger, men næste udstilling (Hårlev) har 58 
tilmeldte. 

 
Alt i alt ikke noget overraskende regnskab pr. 30.08.21. Intet i regnskabet, der er er alarmerende – 
næste regnskab pr. 1. december 2021.  
Ingen andre kommentarer til regnskabet. 
 
 
6. Medier: (ALVT)  

- procesplan for opdatering/revision af gl. hjemmeside? Hvem bidrager med hvad – hvor-
når går vi i luften? – ALVT 

ALVT gennemgår status på den nye hjemmeside og hvordan og hvorledes den nye hjemmeside vil 
kunne ”snakke” sammen med den eksisterende.  
Den gamle hjemmeside er åbnet op – gamle forside pillet af – ny front (=samme tekniske udfold-
ning, men ny front-end).  
Der vil altid tages back-up, og derfor er der indbygget en ekstra sikkerhed.  
Standard tool – umbraco software – spredemail, hitlister ligger på den gamle platform, men den al-
mindelige hjemmesidebruger vil ikke bemærke, at man dirigeres om til den eksisterende (gamle) 
hjemmeside.  
ALVT forklarer desuden kort, at der på sigt vil være mulighed for at trække info direkte fra hunde-
web. Dette er dog ikke førsteprioritet pt.  
 
Derudover gennemgår ALVT tidsplanen per dags dato. Den er som følger:  

- 2-3 uger til at designe færdig 
- Yderligere 2-3 uger til at tjekke indhold igennem internt i bestyrelsen.  

ALVT ønsker møde med udvalg, bestyrelse og andre, der kommer til at arbejde med hjemmesiden, 
så disse personer vil få træning i siden, inden den bliver offentlig tilgængelig.  
 
ALVT indkalder til møde mandag d. 27. september – her foretages gennemgang af umbraco (hjem-
mesidens software) med udvalg, bestyrelse og andre aktivitetsrelevante personer.  
 



 
ALVT sender link til hjemmesiden rundt til bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen internt kan tjekke 
undersider og indhold. På denne måde kan resten af bestyrelsen komme med inputs og tekst til 
manglende/forældede beskrivelser.  
 
Deadline er som udgangspunkt opdrætterseminaret 2. oktober. 
 
Snakken falder efterfølgende især på de forskellige aktiviteters undersider/beskrivelser.  
 
Lydighed: Det foreslås, at der kan være en forklarende tekst, som blandt andet gennemgår histo-
rikken og det faktum, at BeK engang havde specifikke træningspladser. Herunder kan det desuden 
nævnes, hvilke alternativer, der findes i dag kontra dengang BeK selv havde træningspladser.  
 
VSS: Et generelt overblik – historisk tilbageblik over hvor og hvad de forskellige VSS’er hu-
skes for. OLSO vil gerne stå for dette. Historier gennem tiden kan potentielt være med til at fange 
medlemmers interesse for VSS.  
 
Opdrættere:  ASGR stiller en række relevante spørgsmål, som vil blive bragt videre til opdrætterne i 
klubben - Er der noget på hjemmesiden, som opdrætterne har behov for? Benytter opdrætterne de 
ydelser der er? Er der nogle arbejdsredskaber som opdrætterne savner?  
Mere direkte information ud – informationskoordinator på de informationskanaler der er.  
Tager opdrætteren kontakt med hvalpeejerne med hensyn til 1 stk gratis fremvisning/udstilling af 
hvalpen i enten baby- eller hvalpeklasse? En måde at smage på udstilling og en måde for klubben 
at få potentielt flere med til aktiviteter.  
 
Aktiv medlemspleje:   
Det ser ud til at virke med 1 stk gratis tilmelding til baby/hvalp udstilling. Starter ved opdrætteren, 
føres over til klubben. Et forslag fra TICL er at gøre opmærksomt på denne ”ydelse” i velkomstbre-
vet, som alle nye medlemmer modtager. Dette kunne eventuelt være en kort linje med henvisning 
videre ind på hjemmesiden, hvor et uddybende skriv kan forklare hvad og hvordan man benytter 
denne mulighed.  
 
Feature – samlet skema over testresultater. Dette bringes desuden op til opdrætterseminaret. 
 
ASGR gør opmærksomt på, at det stadig er ønsketænkning, at en person i klubben kunne lokke til 
at lave en oversigt over berørte sundhedsemner i alle de tidligere magasiner, så denne kunne fun-
gere som et opslagsværk. ALVT forklarer, at det burde være muligt at lave en søgefunktion på 
hjemmesiden (måske kun over magasinernes indholdsfortegnelse.  
 
Ny-Hvalp tekst: 
ALVT efterlyser kort en beskrivelse af fællesskab/tekst til en fane på hjemmesiden (inspiration på 
DKKs hjemmeside.). ASGR + NAWJ i fokusgruppe.  
 
Desuden en mindre revision af beskrivelse på gratis baby/hvalp udstilling. Det er bestyrelsens hold-
ning, at også de, der ikke er opdrætter indmeldt, men selv melder sig ind (måske beagle andet 
steds fra), skal også have muligheden for at tilmelde sig gratis til 1 stk udstilling i baby/hvalp. Det 
vurderes, at det på sigt kan fastholde medlemmer i klubben, uanset om de er opdrætterindmeldt el-
ler ej. 
 
 
7. Nyt om spor-aktiviteten (METN) 

- METN varetager/koordinerer nu al aktivitet, der måtte opstå. 



 
- Der arbejdes med at vurdere behovet for evt. nye bedømmelsesskemaer sammen med 
frivillige inden for sporarbejdet – input givet af medlem 

Gruppen er i kontakt med DKK omkring bedømmelsesskemaer.  
Såfremt noget laves om, vil dette først træde i kraft fra årsskiftet.  
Respons fra gruppen vil følge.  

 
Venskabskamp – Der har ikke været venskabskamp i 2021. 
OLSO forklarer, at der følger orientering fra Norge omhandlende venskabskamp i 2022. 
 
 
8. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, NAWJ) 

- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside – fremdrift? 
Excelark med resultater – er der særlige hensyn, der skal tages med hensyn til GDPR?  
Accept på offentliggørelse.  
 
Desuden behandlet under punkt 6.  
 
 
9. VSS (OLSO) 

- VSS-Dokkedal 2021 – flot resultat 
 

OLSO lufter en ide, som han modtog fra NAWJ + Frank Jensen efter VSS 2021. Deres ønske/tanke 
var at droppe festaften i det format, som den er i dag, hvor den i princippet ”kun” er en slags fælles-
spisning den sidste dag, vi er på campen (hvilket også er hyggeligt). Dagen efter skal folk hjem lør-
dag formiddag/middag. Deres ønske gik i stedet på at lave en fælles vildtaften om onsdagen efter 
schweiss-prøven (afprøvet på Dokkedal) og forsøge at gøre denne mere festlig. 
Festaftenen har i dag en anderledes status end festaftenen tidligere. Tidligere blev festaftenen af-
holdt mellem de 2 udstillinger, som afsluttede VSS-ugen, og der blev på denne aften overrakt sær-
lige VSS-pokaler mm. Disse uddeles nu på selve VSS-udstillingen tidligt på ugen. 
VSS arrangørgruppen for 2022 følger op og undersøger mulighederne for vildtaften, evt. med leve-
rance udefra. 

 
- VSS 2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA)  

Arrangørgruppe mest i kontakt elektronisk indtil videre, men OLSO og LOHA informerer om rimelig 
kontrol og langt fremme i planlægningen allerede. Det er en bred sammensat arrangørgruppe, som 
alle har givet tilsagn til at stå for en aktivitet på hver deres område. 
Derudover refererer OLSO fra seneste udstillingsudvalgsmøde, at udstillingsudvalget arbejder på at 
finde oversøisk dommer og måske bruge nogle af de hensatte udstillings-midler fra 2020 til dette 
formål. 

 
- VSS 2023 – Sønderjylland (OLSO) 

Arrangørgruppe har accepteret dette og er i fuld gang med at finde et sted.  
 
- VSS 2024 – Bornholm?? (OLSO m.fl.) 

Arrangørgruppe: 
OLSO + LOHA har i et angreb af bornholmersyge ved dette års DKK-udstilling på solskinsøen kørt 
et smut forbi Hasle Camping (hvor vi afholdt VSS 2013) og spurgt om muligheden for, at VSS kan 
blive på Bornholm igen. Campingfatter var ikke afvisende. Såfremt dette bliver aktuelt, så bliver det 
uge 28 i 2024 (6.-13. juli). Skal afvikles efter samme princip som 2022 – mange små bidrag (og bi-
dragydere) bliver til et helt VSS, så byrden deles ud på mange skuldre. 



 
OLSO gennemgår bekymring – der er ingen aktiv region på øen og også klar over, at det er en 
yderposition rent geografisk – spørgerunde blandt bestyrelsen.  
Generel enighed i bestyrelsen om, at Bornholm ikke skal udelukkes grundet sin yderposition – 
tværtimod kunne det tænkes, at flere ville komme, idet Bornholm trækker mange turister hvert år og 
det faktum, at sjællændere ikke har specielt langt, når der sammenlignes med dette års VSS i Nord-
jylland (Dokkedal). Bornholm er ”kommet nærmere” de seneste årtier. 
ASGR foreslår at supplere med en mere international invitation, for at tiltrække udlændingene. 

 
- VSS 2025 – Midt/vest (Skjern??) 
- VSS 2026 – Fyn (Langeland)??  
- VSS 2027 – Nordsjælland?? 
 

På den nye hjemmeside kommer der noget historisk omkring VSS’er gennem tiden (se desuden 
pkt. 6). 

 
10. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR) 

- Orientering 
Folk glemmer at sende testresultater til ASGR.  
Indmeldelse af hvalpekøbere – der kan være problemer, når kuldet er i en anden kennels navn.  
 

 
11. Aktiv medlemspleje (ASGR) 
Emne på opdrætterseminar og bl.a. diskuteret under pkt. 6. Medlemspleje – herunder gratis 
baby/hvalp – udgift på kort bane – forhåbentlig indtægt på sigt. 
 
 
12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO) 

- Dobbeltudstilling ifm januarudstilling/-arrangement – enighed mellem bestyrelse og ud-
valg for at prøve dette igen. Bestyrelsen (LOHA/OLSO) forsøger at finde egnet lokale til 
både udstilling og diplom/roset/pokal overrækkelse, incl. spisning. 
 

Januarfest: OLSO gengav ønske om at gøre januar-festen mere festlig (læs desuden seneste refe-
rat fra bestyrelsesmødet d. 6. juni 2021). Derudover ønskes to dages udstilling i stedet for enkelt, 
som afprøvet i Billund 2019. Udstillingsudvalget arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for et 
godt arrangement. Placeringen er dog endnu ikke fastlagt (udover at det er øst for Storebælt)  

 
Dommervalg/liste: 
Udvalg og indsendte ønsker skal i videst muligt omfang være en god blanding.  
Et samspil af mange faktorer: økonomi, nationalitet, specialklub dommere, all-round dommere og 
meget mere.  
 
OLSO vil gerne bakke op om dem, der tager initiativer til at gå nye veje og prøve noget nyt. 
ALVT: nye ideer skal understøttes hele vejen igennem – det er ikke kun udstillingsudvalg, der skal 
belønnes, men det er et godt sted at starte.  
 
13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO) 

- Underskrevet overenskomst retur 
Det der skal videre fra DKK til udstillingsudvalg sendes videre til dem. 
 
Alt andet relevant post er eftersendt til bestyrelsen 
 



 
14. Postlister 

a. Indgående post 
- henvisning til Google Drev 
 
b. Udgående post 
- henvisning til Google Drev 
 
 

15. Næste bestyrelsesmøde: 
 
Søndag d. 5. december kl. 13.00- ca 15.00 – Teams møde 
                              
 

16. Eventuelt 
Marketing materiale 
NAWJ efterlyser marketing materiale, som kan benyttes ved arrangementer – dette gælder både, 
når det er udstillingsudvalget eller et medlemsarrangeret arrangement. Der har tidligere forefundet 
diverse beach-flags og en roll-up, men disse er alle enten forsvundet eller gået i stykker med tiden.  
Pt. er NAWJ i besiddelse af et banner, som Per Hergott var i besiddelse af, idet han tager det med 
på udstillinger – senest VSS.  
NAWJ foreslår at der skal være en der til enhver tid har et overblik over udlån af materialet. NAWJ 
står gerne for dette.  
ALVT og OLSO foreslår vi evt. får bestilt noget hjem, så der er to sæt (et i Jylland og et på Sjæl-
land) 
ALVT bestiller et sæt beach-flags. 
 
17. Evaluering af mødet 
Som skrevet i de seneste mange referater, så kommer bestyrelsen til at fastholde de virtuelle mø-
der, som en variation til de fysiske møder. Det giver god mening at holde nogle møder rent virtuelt, 
og næste møde i december bliver afholdt over Teams.  
Dette møde har været til dels fysisk (ASGR online via Teams).  
 
 
 


