
 
 
Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 10. april 2022 kl. 09.00 - ca. 

15.00 
 

Fjelsted Skov 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) 
 
Alle tilstede, men TICL via Teams 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

Dagsorden er godkendt.  
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
Seneste referat er godkendt. 
 

3. Indkomne forslag fra medlemmer 
- Intet modtaget  
 

4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) 
Fristen for opstilling til bestyrelsen og udvalg gik den 1. april.  
Ingen indkomne forslag til nye medlemmer af bestyrelsen, 3 har valgt at stille op til udstillingsud-
valget.  
Ingen stiller op til bestyrelsen – er det positivt eller er det negativt? OLSO vælger at tro på, at 
det er positivt, at der ikke er nogle der stiller op – uden at det dog skal være en sovepude for ek-
sisterende bestyrelse. Vi skal altid arbejde på at varetage medlemmernes (og klubbens) interes-
ser så godt som muligt og forsøge at inddrage frivillige til klubarbejde. Håber det som minimum 
er et udtryk for, at folk ikke er utilfredse.  
 
Kampvalg i udstillingsudvalget – første gang i flere år. 
2 afgår deres post i udvalget og 3 har tilkendegivet deres ønske om at stille op til udvalget.  

 
 
Elektronisk valg:  
Mail vil sendes rundt med påmindelse om afstemning.  
OBS - det fremgår af hovedsiden af hjemmesiden, at det er en god ide at tjekke op på, at den 
mail, der er tilknyttet medlems kartoteket er korrekt. Dette er en forudsætning for at benytte sig 
af online valgstemning.  
Link til afstemningssystem vil være at finde i udsendte stemmesedler.  
Vibeke Kampmann (revisor) – skal lave uvildig check af, at afstemningen er foregået korrekt.  
Bestyrelsen konstaterer, at vi har gjort vores for at sikre et sikkert og godt valg.  

 
Lisa Hughes anmodet om officiel ringtræner uddannelse – anmodet om tilskud. Dette er der op-
bakning til i bestyrelsen og tilskud er bevilliget.  
ASGR ønsker, at flere kunne tænke sig at gøre det samme (med tilskud fra Klubben) – især på/i 



 
Fyn/Jylland. METN lægger på FB, at klubben gerne bidrager med økonomisk tilskud til perso-
ner, der ønsker at få ringtræneruddannelsen hos DKK.  
Klubben bidrager med et tilskud på 2000 kr. (Kræver selvfølgelig man er medlem af Beagle 
Klubben). ASGR ønsker især personer omkring Midtjylland.  
ALVT - prøv at vende opslaget til at være et stillingsopslag – Beagle Klubben søger… 
METN laver opslag om dette på FB. 
 
Morten Matthes har sendt mail til bestyrelsen og tilkendegivet ønske om at blive indstillet til eks-
teriørdommer uddannelsen for Beaglen. 
OLSO: udvalget af danske dommere vil udbygges og bestyrelsen er enige om, at han må påbe-
gynde sin uddannelse på beagleracen. Dette meddeles DKK. 
 
 

5. Generalforsamling 2022 – Fredag d. 13. maj (ifm DKK-Roskilde (OLSO) 
- Lokale booket (Hillerød) - På UNORD, Teknisk skole, Milnersvej 48 
- ASGR og NAWJ på valg – begge genvalgt 
- Dirigentforespørgsel sendt ud 
- Forplejning – lokalt på skolen.  
 
 

6. Status på klubbens økonomi (LOHA)  
- status dags dato så tæt på mødedato som muligt 
Kommentarer fra revisor: ”medlemskontingenter” - der er lidt forvirring, når betalingerne skal 
krydstjekkes.  
 
Regnskabet gennemgået (dækker 1. kvartal): 
- Papirudgifter er steget, derfor er magasinudgifter steget. Obs på budgettet. 
- Administration – underkategorier: bestyrelsesmøder, forsikring osv. sammenlignet med 2021 

vil omkostninger nok være en smule højere 
- Web – balancerer med indtægter + udgifter 
- Udstilling er stort set den eneste aktivitet, der bidrager positivt til regnskabet. (obs der mang-

ler afregningsbilag fra Hårlev udstillingerne).  
 

Ingen anledning til at være bekymret over budgettet, som det ser ud nu.  
 
 

7. Medier: (ALVT)  
- procesplan for opdatering/revision af gl. hjemmeside? Hvem bidrager med hvad? Brug 
for input/hjælp mm  
Status: 
ALVT – giver intro til resten af bestyrelsen (ALVT sender indbydelse rundt til bestyrelsen). 
Nyt betalingsmodul er klar i brugervenlig version. Det nye modul har ikke et afstemningsmodul – 
derfor idriftsættes ny hjemmeside fuldt og helt først efter GF. Herefter vil der arbejdes på at få 
overført afstemningsmodul til næste GF.  
 
Nyhedsfeed:  
Opsat sådan, at FB-opslag automatisk vises på hjemmesiden. Kan laves så nyheder på hjem-
meside automatisk kommer på FB, men her skal man være mere opmærksom på billeder og 
skrifttyper.  
 



 
 
 

8. Nyt om spor-aktiviteten (METN) 
- pga manglende udvalg varetager/koordinerer METN nu al aktivitet, der måtte opstå (i 
samarbejde med Jørgen Lawaetz og Karin Jallov) 
Nye tilrettede hitlisteregler for spor gældende fra 2022 skal offentliggøres på den gamle hjem-
meside.  
Venskabskampen i Norge (der er samlet 500kr ind på indbetalingsmuligheden) og dertil hensæt-
telsen. 
Næste venskabskamp i DK (2024) – forslag at evt. overskud overføres på lige fod med forrige 
gang, så der er tilskud til deltagelse i venskabskampene i Norge og Sverige. I princippet er de 
deltagende ekvipager Beagle Klubben DKs ”Landshold”.  
 
Schweiss på VSS 2022:  
Dommere er inviteret. Prøveleder Kjeld Lorenzen. Skov: Store Dyrehave, Hillerød 
 

9. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, NAWJ) 
- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside – fremdrift? 
Gennemgang af tekst til sundhedsvinduet efter gennemgang + tilgang til den nye hjemmeside.  
 
Opdrætterseminar d.1/10-22 - gratis for personer på opdrættervejviseren.  
Snak om pris for opdrættere, der ikke er på listen og øvrige ikke-opdrættere. (sidst 250 kr). 
ASGR lufter tanken om at øge prisen. NAWJ uenig, med begrundelsen, at jo flere der melder til 
jo bedre for klubben. ALVT mener heller ikke, det skal være dyrere.  
Andre incitamenter for at øge deltagerantallet blev diskuteret for at få flere til at melde sig til.  
Flere interessante foredrag skal ”lokke” – eksempelvis allergi, ny viden indenfor drægtighed (fo-
der, fostrets udvikling, førstehjælp hvalpe, sygdomme – Agria?)  
Der arbejdes videre med udvikling af indholdet. 
 
 

10. VSS (OLSO) 
- VSS 2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA) – aftale med arrangørgruppe 

 
- Program er ved at blive klargjort til offentliggørelse og tilmelding 
- Fremvisning af vingård i nærområdet mandag. 

 
Årsdiplomer 2021: 
Placering af årsdiplomer/arrangement ifm VSS? – altså uddelingen af pokaler og årsdiplomer. 
Her er flest samlet inden for klubbens største aktivitet. Placering drøftes ifm udstilling. På VSS-
udstillingen søndag uddeles VSS-pokalerne først til sidst. Veteranparaden skal der også være 
plads til.  
 
Krydschecker antal tilmeldinger – overblik over deltagere efter tilmeldingsfrist.  
OLSO tager dialog med udstillingsudvalg om overrækkelse af årets hunde 2021.  
 
- VSS 2023 – Sønderjylland (OLSO) – aftalt med Region Sydjylland 
- VSS 2024 – Bornholm?? (OLSO m.fl.) 
- VSS 2025 – Midt/vest (Skjern??) 
- VSS 2026 – Nordsjælland?? 
- VSS 2027 – Fyn?? 



 
 
 

11. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR) 
- Info om falsk Genomia-test –status 
ASGR har lavet oplæg til skriv der skal sendes rundt til hvalpekøbere med afkom af hunden 
med den falske test.  
 
METN ønsker officiel skriv fra klubben, som kan sendes rundt til hvalpekøberne. ASGR har for-
fattet et udkast til dette skriv.  
Genomia vil gratis teste de berørte hvalpekuld. ASGR har efterspurgt Genomia om en blanket 
specielt til dette formål.  
Blanket til opdrættere af berørte kuld. 
 
Snak om skriv til alle opdrættere.  
 
Opdrætterseminar 1. oktober 2022: 
- Forslag til at behandle dette på opdrætterseminaret. 
- Videnskabelig ramme 

 
  

12. Aktiv medlemspleje (Hele bestyrelsen)  
Aktivt følge op på medlemmer der selv skriver ind til bladet. Allerede er der flere der jagter po-
tentielle skribenter.  
ASGR tager en mulepose op fra lommen - Mulepose med beaglelogo på.? 
ASGR skal man følge op på genfornyelse af medlemskab? Et brev eller opdrætteren der følger 
op på det.  
 
 

13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO) 
- Kampvalg mellem Lene Marie Seitzberg, Lene Toft og Karin Jallov 
Link på hjemmeside med opstillingsgrundlag følger. 
 
 

14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO) 
- Inspirationsdage i oktober 
 
 

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

16. Næste bestyrelsesmøde: 
 
13. maj – konstituerende møde efter GF 
 
26. juni – på Thurø hos Anna                         



 
 
 

17. Eventuelt 
 
OLSO: arbejdsgruppe - vedtægterne skal opdateres i forb. med afgivelse af online stemmer – obs 
på, at der ikke længere er mulighed for brevstemmer.  
 
 
 
18. Evaluering af mødet 

 
Dette var første fysiske møde i meget lang tid. På mødet deltog TICL online og det fungerer udmær-
ket, når bestyrelsesmedlemmer af den ene eller anden grund er forhindret i fysisk fremmøde. 


