Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 5. december 2021 kl. 13.00 ca. 15.30
TEAMS-MØDE
Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Nana Wirenfeldt Jensen (NAWJ), Alexander VellageThiesen (ALVT)
Afbud: METN, ASGR
Dagsorden:
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Mødets dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat.
Seneste referat godkendt.
3. Indkomne forslag fra medlemmer
- Intet modtaget.
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
Der har i bestyrelsen været en løbende dialog om for unge hvalpe (dvs. under 3 måneder) på
udstillinger grundet henvendelser fra medlemmer, der har deltaget på udstillingerne. Hvalpe under 3 måneder må ikke medbringes på udstillingsområdet jvf DKKs udstillingsreglement (der er
en grund til, at babyklassen først starter ved 3 måneder).
Forslag om afholdelse af generalforsamling ifm DKK’s Roskildeudstilling St. Bededag 13. maj
2022 – tiltrådt.
Forslag til Årets Nuser blev diskuteret – forslag er i spil.
5. Status på klubbens økonomi (LOHA)
OLSO gennemgik regnskabet:
Vigende indtægter på kontingenter – indtægtsgrundlaget falder desværre, som tendensen har
været de seneste år.
Klubben har til gengæld formået at tilpasse udgifter. Den største udgift er magasinet – men
denne er reduceret i indeværende år, da det blev skiftet til nyt trykkeri.
Administration: omkostninger i forbindelse med at holde bestyrelsesmøder er faldet, idet Teamsmøder er indført som supplement til fysiske møder.
Overordnet set, vurderes det, at der er udvist rettidig omhu, idet indtægterne er vigende, men
dertil er de administrative udgifter reduceret.
ALVT gør opmærksom på, at hjemmeside-udvikling og -tilpasning ikke må glemmes, idet den
stadig er under udvikling. Derfor hensættes der i budgettet penge til den i 2022.

Alt i alt: bestyrelsen har ingen ambitioner om at øge vores i forvejen pæne formue. Derimod vil
vi hellere sikre plads til opbakning af medlemsaktiviteter i alle mulige afskygninger.
Bestyrelsen ønsker at stille økonomi til rådighed, som eventuelt ikke kan dækkes i arrangementet, men som kommer så mange medlemmer til gode, at det er værd at underskudsdække.
Eksempelvis: Ha’ det sjovt med din Beagle i Næstved. Arrangementet en stor succes med
mange deltagere, men samlet gav det underskud (om end meget lille – ca. 6 kr), som klubben
har dækket.
Udstillingsregnskabet
Er ved mødets afholdelse endnu ikke fuldstændig færdigt. Vi imødeser de sidste bilag snarest.
6. Medier: (ALVT)
ALVT gennemgik status på hjemmesiden og de udfordringer, der viste sig at være ved første
forsøg på at gå live:
Oktober 2021 - Forsøgt at gå live – men et par udfordringer opstod med diverse lister, og der
har siden oktober været arbejdet på at løse dette problem. Det handlede især om hitlisterne, der
ikke kunne snakke sammen med det nye system, og det blev derfor vurderet at udskyde idriftsættelsen af hjemmesiden til det nye hitliste-år begyndte. Samtidig gav det mulighed for at arbejde mere med integreringen.
Hvor er vi?:
1. januar 2022 flyttes hitlister og hjemmesiden går live.
Indhold som sådan ok. Der bliver i den kommende tid kigget lidt på indholdet af siderne. Ønsker
at bestyrelsen tager en gennemgang på artikler/skrift.
Hitlister:
Nu fungerer hitlisterne som de skal, men ny guide skal laves. ”Entry” bliver standardformular eller excel-fil upload. Der kommer altså en lidt anden procedure på, hvordan man uploader/opdaterer hitlisterne og ALVT udformer guide.
ALVT forsikrer TICL om, at kartoteket og hitliste kan snakke sammen.
OLSO nævner evt. mulighed for oprettelse af ny hitliste fra 2022, såfremt det efterspørges af
flere medlemmer – en NoseWork hitliste. Hvis en frivillig melder sig til at føre hitlisterne, kunne
det etableres med virkning fra 2022 og fremadrettet? Skal vi evt. spørge medlemmerne via FB
og maillisten? I så fald vil det være DKK’s regler, som vil være vores regler.
Spørgsmål til ALVT om oprettelse af hitliste på Nosework i forbindelse med oprettelse af ny hitliste. Såfremt ny hitliste ønskes oprettet, så skulle det gerne være lettere fremover.
Medlemskartoteket er opdateret – fremadrettet skal postnummer være angivet/udfyldt ellers kan
systemet ikke håndtere oplysningerne.
TICL – når folk skriver i forespørgsler til kartoteksføreren/bestyrelsen, kommer der mange af
den samme mail. ALVT kigger ind i det og ser, om han kan rette denne fejl.
7. Nyt om spor-aktiviteten (METN)
- Der er blevet arbejdet med forslaget fra Brian Seitzberg fra d. 13. august 2021, som fremsendte forslag til nye bedømmelsesskemaer (udformet som en slags modificeret DM-skema), og
konklusionen på arbejdet er, at vi ønsker at fortsætte med de nuværende skemaer, som Beagle

Klubben bruger og som er tilgængelig på DKKs hjemmeside.
Vi har ikke oplevet, at der er nogle dommere, som IKKE har villet udfylde skemaet, som vi bruger til vores hitlister, netop fordi det er DKK’s skema. Dommerne er ikke længere forpligtet til at
udfylde bedømmelsesskemaer, men det er essentielt for os, når vi skal føre en hitliste.
Det er derfor vores konklusion, at det vil være nemmere at få dommerne til at udfylde vores nuværende enkle skema fremfor det mere omfattende skema, som vi har fået fremsendt.

8. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, NAWJ)
- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside – fremdrift?
NAWJ ser de seneste 2-3 års magasiner igennem i forhold til hvad der er bragt af sundhedsrelaterede artikler og koble/krydshenvise til disse.
I den kommende tid vil der blive taget et kig på den sundhedsrelaterede del af hjemmesiden
igennem, så den er klar til den nye hjemmeside.
Gøre det let forståeligt og have overordnede sygdomme med, som folk med beagle ofte vil nikke
genkendende til. Det skal ikke være et opslagsværk som hos en dyrlæge, men være med til at
belyse de ting, en beagle ofte kan have udfordringer med.
Eksempelvis – hvad er et cherry-eye, hængeører = svamp i ørene osv. Selvfølgelig også hvorfor
vi tester vores avlsdyr og hvorfor dette er godt.
9. VSS (OLSO)
- VSS 2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA)
Budgetoverslag diskuteret og tiltrådt.
OLSO gennemgik foreløbigt budget for VSS igennem og generelle tanker om VSS.
Ambition er at VSS går i nul.
ALVT kommer med en kommentar til budgettet - han ønsker lidt penge budgetteret til markedsføring – eksempelvis til bannere/klistermærker.
Eksempelvis 3 bannere og en rulle klistermærker. Det der kan genbruges kan dækkes af klubben og resten på VSS-budgettet (generisk banner med beagleklub logo kan indkøbes af klubben og bruges til alle andre arrangementer fremadrettet. Dertil evt. banner med VSS logoet, nu
der er lavet et fint et). ALVT har fået til opgave at bestille nogle bannere.
Der forefindes fællesstue på campingpladsen – den kan ikke bookes, men bruges. Skal der så
bookes festtelt ved siden af? Fællestelts nødvendighed er stadig i diskussion (pga økonomi).
Fortsat plan om fællesspisning mandag (grisefest) og afslutnings-fællesspisning fredag. Kunne
man gøre fredagen mere indholdsrig end blot fællesspisning?
Afholdelse af Schweiss – afslag i skovene tæt på VSS-pladsen, pga. tidspunkt på året, idet de
fleste skovejere trækker kortet om yngelpleje. Vi skal i stedet køre 1time og 20 min til Store Dyrehave (Hillerød). Vi er dog vant til at køre langt for schweissprøver, så det går nok.
Banko – afhænger af sponsorpræmier og er altså ikke fastlagt endnu. Men banko er overordnet
set en god fælles aktivitet, særlig hvis der findes sponsorer til formålet.
Deltager/ærespræmier:
Aftalt med Udstillingsudvalget, at de sørger for ærespræmier til udstillingen, mens VSS-gruppen
sørger for deltagerpræmier fremadrettet. Schweiss, agility og lydighed skal medtænkes ind i
ærespræmier.

Udstillingsudvalget har besluttet, at der kun er udstilling 2 dage (lørdag/søndag og ikke 3, som
blev forsøgt i Dokkedal 2021. VSS-udstillingen søndag dømmes af en australsk dommer.
Der kan komme justeringer i programmet, idet første udkast medtog 3 udstillinger. Ulla Hvidberg
har allerede meldt sig til at stå for evt. sweepstake fredag.
- VSS 2023 – Sønderjylland (OLSO)
- VSS 2024 – Bornholm?? (OLSO m.fl.)
- VSS 2025 – Midt/vest (Skjern??)
- VSS 2026 – Nordsjælland??
- VSS 2027 – Fyn??
10. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)
- Orientering og konklusion ift sagen om hvalpe under 3 måneder på udstillingsområde.
ASGR – ikke tilstede på mødet, derfor venter bestyrelsen med endelig konklusion.
Generelt:
Bestyrelsen har gennem andenhånds kilder fået oplyst, at meget unge hvalpe har været i nærheden af udstillingsområdet i Hårlev d. 18. september. Bestyrelsen kan imidlertid ikke reagere
på andenhånds udtalelser. Det bedste er, at personer på dagen selv retter henvendelse til den
lokale udstillingsledelse – og i sidste ende bestyrelsen eller DKK.
OLSO tog på udstillingen i Herning personlig kontakt til personen med de unge hvalpe, som forklarede, at personen IKKE havde haft dem med på udstillingsområdet, men udelukkende i sin
bil.
OLSO tilkendegav over for personen, at det må anses for at være alt for risikabelt og uetisk for
de unge hvalpe at være med på denne måde. Hvalpene og deres opdrætter burde være blevet
hjemme den pågældende dag, uanset forholdene omkring dagen.
OLSO har efterfølgende fået bekræftet, at personens bil var parkeret meget tæt ved udstillingsområdet, hvilket kun bekræfter det uetiske i at medbringe 3 uger gamle hvalpe i en bil.
Det blev diskuteret frem og tilbage, hvad evt. konsekvenser og fremgangsmåde skal være fremadrettet og i første omgang vil der fra bestyrelsen komme en skriftlig advarsel til personer, der
ikke overholder DKKs udstillingsreglement (GENERELLE BESTEMMELSER FOR UDSTILLINGER OG PRØVER I DANMARK)
Desuden vil vi komme med et generelt skriv til alle klubbens medlemmer om at huske at overholde de regler, DKK sætter op, idet de har til formål at beskytte hundene/hvalpene bedst muligt.
OBS på opdrætterindmeldelser – TICL fortæller om person, der har kontaktet hende efter at
være blevet meldt ind i klubben i forbindelse med køb af hvalp, men uden personens samtykke.
Opdrætterne mindes om, at I skal huske at få tilladelse fra hvalpekøberen om indmeldelse i
klubben (det er tilbud, som vi selvfølgelig håber alle nye hvalpekøbere takker ja til). Dette er indført i 2021 efter henvendelse fra DKK.
11. Aktiv medlemspleje (ASGR)

ASGR gennemgår dette punkt på næste bestyrelsesmøde.
12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)
OLSO vil foreslå udvalget, at de overvejer, om det er muligt at udvide tilbuddet om en enkelt
gratis udstilling i baby- og hvalpeklassen til et tilbud om et ubegrænset antal gratis udstillinger i
de 2 klasser i fx en 3-årig periode. Såfremt udvalget beslutter dette, vil vi i så fald frafalde budgetkravet om 10% overskud tilbage til klubben i samme periode – med den hensigt at fastholde
flere som udstillere i de officielle klasser.
Bestyrelsen er enig i at videresende OLSO’s forslag til behandling og afventer endelig beslutning i udvalget.
Generel snak om hitlister og ikke-medlemmers adgang til metalplaceringer pba udstillingsudvalgets udmelding via FB om tildeling af metal for udstillingsåret 2021. Udstillingsudvalgets beslutningskompetence i dette anliggende anerkendes og tages til efterretning.
13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
I.a.b.
14. Postlister
a. Indgående post
- henvisning til Google Drev
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev
15. Næste bestyrelsesmøde:
Møde 1: 19. eller 20. februar (der laves doodle - Teams-møde)
Møde 2: 23. og 24. april (der laves doodle – fysisk møde)
Møde 3: Generalforsamling i forbindelse med Roskildeudstillingen fredag 13. maj – St. Bededag
– konstituerende møde for den nye bestyrelse.
16. Eventuelt
Vi skal have fundet Årets Nuser, som skal overrækkes på januar-arrangementet d. 22. januar
om aftenen. Forslag kom på bordet – og endelig beslutning tages via mail i løbet af kort tid.
17. Evaluering af mødet
Godt og konstruktivt møde.

