Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 6. juni 2021 kl. 13.00 - ca.
15.00
Microsoft 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: Nana
Dagsorden:
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat.
Godkendt.
3. Indkomne forslag fra medlemmer
Intet modtaget.
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
Dialog af kriterier for tildeling af guldnål og æresmedlemsskab med baggrund i konkret forslag
som nævnt på tidligere møder. Vi bør i bestyrelseshåndbogen have opridset nogle kriterier for
begge æresbevisninger. OLSO har initiativpligten til dette.
Problematikken blev diskuteret i almindelighed om evt. fremtidige tildelinger.
Bestyrelsen har tidligere diskuteret (økonomisk og organisatorisk) opbakning til regionale arrangementer, som promoverer klubben og tilbyder brede skarer af medlemmer aktiviteter. Gerne
regionale arrangementer mellem flere af klubbens regioner og med en aktivitetsmæssig bredde,
der tiltrækker og tiltaler mange, fx agility/lydighed/rally-lydighed/Nose Work/skue/ringtræning. Nu
vil vi gerne sætte handling bag vores ord.
Vi foreslår derfor nedsættelse af arrangørgrupper i god tid til nye fremtidige, regelmæssige regionale beagletræf/aktivitetsdage på udvalgte centrale steder i Danmark.
Steder kunne fx være: Midtsjælland (samarbejde mellem Nord og Sjælland), Midt-Vest/Fyn/Sydjylland (samarbejde mellem de 4 regioner og på et egnet sted ”i midten”) og Øst-Nord (samarbejde mellem Øst og Nord) som 3 fremtidige træf.
Aktivitetsdagene skal selvsagt koordineres med de respektive regioner, der også laver arrangementer, så de dermed supplerer hinanden og således giver indtryk af et større medlemstilbud.
Bestyrelsen tilbyder underskudsgaranti og evt. hjælp til at kontakte netværk for at sikre en
bredde i tilbuddet.
Bestyrelsen sender invitation/opfordring til konkrete, fælles arrangementer ,
Konkret arbejdes der i øjeblikket på en aktivitetsdag på Sjælland – LOHA er i kontakt med arrangører.

5. Evaluering af generalforsamling 2021 (OLSO)
Referat fremkommer snarest.
Vi afprøvede afholdelse af en aktivitetsdag forud for GF – et godt arrangement, som deltagerne
havde glæde af. Næste gang ville det være dejligt med flere deltagere og bredere udbud.
TICL: Kan vi gentage det næste år ifm GF? Vi kan promovere det bedre, når det er i god tid – og
kan måske indeholde både rally-lydighed, agility, NW og ringtræning? Andre forslag til aktiviteter?
Beslutning: De ansvarlige for næste års GF tager initiativ til at sikre en god aktivitetsdag forud
for GF 2022.
6. Status på klubbens økonomi (LOHA)
Intet at bemærke.
Budget følges og giver ikke anledning til bemærkninger/bekymringer.
7. Medier: (ALVT)
Som opfølgning på forrige bestyrelsesmødes beslutning om at gå tilbage til den gamle hjemmeside og udvikle/opdatere denne, har ALVT haft fuld gang i en procesplan, som skal sikre dette.
ALVT har nu fuld adgang til gammel hjemmeside, hvilket skal sikre en optimal proces. Der hyres
et eksternt konsulenthus til dele af processen og til support. Alle ændringer i nuværende hjemmeside-projekt opdateres på den kommende opdaterede (gl) hjemmeside.
Vi skifter den tekniske platform i løbet af 5 uger, som er en færdiglavet løsning, som vi selv installerer. Vi tilkøber hjælp til integration ift gl. hjemmeside. Dermed sikres den af bestyrelsen
krævede øgede brugervenlighed med flere muligheder for selvhjælp for de udpegede ”roller” i
klubben.
OLSO afmelder snarest vores abonnement aftale med eksisterende udbyder.
Fremtidigt kommer hjemmesiden til at rumme klubbens post, hvor bestyrelsens medlemmer altid
vil kunne finde ind- og udgået post.
8. Nyt om spor-aktiviteten (METN)
VSS-schweiss er udbudt på Hundeweb og sikret gennemførelse. Tilmelding i gang. (prøveleder
Jørgen Lawaetz).
Der er givet grønt lys til et Beagle Klub-arrangement i Nordjylland d. 1. august 2021 (prøveleder
Rikke Vinther Svendsen)
9. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, NAWJ)
Sundhed kommer til at være et gennemgående nyt tema på ny hjemmeside.
Samtidig vil vi arbejde for en teknisk løsning på hjemmesiden, der skal bevirke, at når en hund
én gang er godkendt ift LAFORA og IGS, vil denne godkendelse automatisk slå igennem ved
fremtidig brug. Emnet diskuteres på det kommende opdrætterseminar, planlagt til 11. september.

10. VSS (OLSO)
VSS2021 – Dokkedal (METN) – arrangement på skinner – lille arrangørgruppe, hvilket aktivitetsbredden også afspejler. Bestyrelsen er glade for, at arrangementet gennemføres og tager til efterretning, at det fælles aktivitetsudbud er minimalt pga meget lille arrangørgruppe. Det er forskelligt fra år til år, hvor mange medlemmer, der byder ind med aktiviteter i løbet af ugen. Deltagerne i campen skal nok selv skabe en god og fælles uge.
Området indeholder rigtig mange gode tilbud til fritidsaktiviteter og besøg. Der er bestilt godt vejr
i uge 29.
VSS2022 – Sydsjælland (arrangørgruppe – foreløbig OLSO, LOHA). Forespørgsler er ude hos
campingpladser – endnu ikke noget endeligt svar modtaget, men ventes en af de nærmeste
dage. Der er ved at blive lavet aftaler med forskellige frivillige, som kommer til at stå for aktivitetsbredden på VSS22. Her er der også bestilt godt vejr.
VSS2023 – Sønderjylland (OLSO) - Regionen har sagt OK, og har også bestilt godt vejr.
Generelle betragtninger om VSS som fænomen:
Der er et historisk skinnende lys over VSS som fænomen, hvilket kan være et åg at bære for
fremtidige arrangørgrupper. Hvert år er VSS afhængig af frivilliges indsats, som de seneste år
dog er blevet mindre krævende ift praktiske gøremål, fordi vi som udgangspunkt lejer os ind på
campingpladser, hvor vi er sikret gode forhold på lige fod med andre campister. Arrangørerne
kan derfor fokusere på bredden af aktivitetsudbuddet i løbet af ugen.
Fremtidige VSS’ere skal også være brede, så der i dette regi skabes/bekræftes et fællesskab
omkring beaglen og det sociale fællesskab i klubben. Før ændringerne i udstillingsreglementet
for år tilbage kunne vi mønstre mellem 150-190 beagler tilmeldt VSS-udstillingen, hvor der er en
særlig deltagerpræmie til alle deltagere og særlige ærespræmier.
Hvis VSS skal genvinde fordums samlingskraft, skal aktivitetsbredden - om muligt - være tilstede med udvalgte aktiviteter, som mange af klubbens medlemmer dyrker uden for klub-regi, fx
Rally lydighed, Lydighed, Agility, NoseWork. Jvf klubbens regnskabsinstruks/budget må VSS
ikke koste klubben penge, hvilket selvsagt er præmissen også for fremtidige arrangementer.
Bestyrelsen kunne spille en mere aktiv rolle ifm at skabe/sikre en større aktivitetsbredde ved at
tilbyde arrangørerne støtte til netværkskontakt, økonomisk støtte eller lignende. Bestyrelsen har
et bredt netværk og administrerer bl.a. VSS-fonden på kr. 25.000, hvor der kan ansøges om
støtte til arrangementer, som måske ikke ville blive til noget ved almindelig deltagerbetaling.
11. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)
Orientering om opdrætterseminar – 11.sept en mulighed
12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)
OLSO gengav kortfattet et referat af udvalgets møde 29. maj. Der kan læses mere i det kommende referat fra udvalget.
Udvalget kunne godt tænke sig en mere festlig ramme om januar-arrangementet, hvor det foregående års vindere hædres og fejres. Afprøvningen med udstilling og hædring om eftermiddagen umiddelbart efter udstillingen var ikke en succes, jvf udvalget. Udvalget mener derfor, at det
bør overvejes, om vi skal gå tilbage til 2 udstillinger med festmiddag lørdag aften, og udstilling
nr. 2 om søndagen.
Udvalget spørger bestyrelsen om beslutning om dette, og hvis ja, så vil udvalget arrangere 2 udstillinger i løbet af weekenden (ligesom tidligere praksis).

Bestyrelsen beslutter, at vi fra og med januar 2022 som forsøg opfordrer udstillingsudvalget til at
genindføre udstilling nr. 2 om søndagen, så lørdag aften igen kan danne rammen om et mere
festligt fejrings-arrangement for de hunde/ejere i klubben, som har opnået resultater i det forgangne år. Dette meddeles udstillingsudvalget.
Udvalget vedtog et par nyskabelser, nemlig afholdelse af dobbeltudstilling på udvalgt dag i 2022
samt en invitation til fælles dobbeltudstilling i samarbejde med Bassetklubben i efteråret 2022.
13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
Alt relevant post er eftersendt til bestyrelsen
14. Postlister
a. Indgående post
- henvisning til Google Drev
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev
15. Næste bestyrelsesmøder:
Møde 1: Søndag 5. september – fysisk møde
Møde 2: Lørdag d. 4. december – Teams møde
16. Eventuelt
Intet.
17. Evaluering af mødet
Atter en konstatering af, at TEAMS-møder fungerer og alle føler, de får sagt noget/kommer til
orde. TEAMS-møder er kommet for at blive som en mulig mødeform nogle gange om året.

Venlig hilsen
Ole Sørensen

