
 
 

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde på Thurø d. 10. september 2017 

 

Tilstede:  Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), 
Toke Larsen (TOLA), Michael Johannesen (MIJO), Tina Jason Clausen (TICL)  

 

Referent: Mette Nødskov 

 

 

1: Godkendelse af mødets dagsorden 

 

Godkendt (dog skal endelig dagsorden være bestyrelsen i hænde min. 5 dage inden mødet) 

 

2: Godkendelse af forrige referat 

 

Godkendt, dog med et ønske fra MIJO om at få ført til referat, hvilket bestyrelsesmedlemmer, 

som har vedtaget beslutninger mellem møderne, således at det klart fremgår, hvem der har 

stemt for, imod og undladt at stemme. 

 

3: Status på klubbens økonomi pr 31.08.2017: 

 

Regnskab ser fornuftigt ud. LOHA følger løbende regnskabet resten af året og leverer 

information til bestyrelsen herom. 

LOHA tjekker med banken ang. mulighed for mobile pay for klubben, således at vi kan undgå, at 

medlemmernes egen mobile-pay konto skal anvendes til klubrelaterede aktiviteter. 

Magasin 1/2017 i gl. format har været uhensigtsmæssig dyrt (52 s, budget 28 s). Det nye 

Magasin er lidt dyrere i opstartsfasen, men dette rettes ind i løbet af året. Vi forventer dog, at 

der i forhold til budgettet for 2017 stadig spares ca. 7.000 kr.  

Årlig budgetteret pris incl forsendelse for 2018 er realistisk. 

 

 



 
4: VSS: 

- VSS 2017: evaluering og regnskab: 

o Der mangler diverse bilag, som VSS gruppen skal fremsende til kassereren. Vi 

imødeser et underskud på ca. kr. 12.000, hvilket bevirkede en diskussion om, at 

vi i fremtiden skal tænke anderledes vedr. VSS for at undgå underskud. 

Underskuddet tages til efterretning. 

 

- VSS 2018: Å strand Camping: 

o 8 overnatninger lørdag-søndag uge 29  

o Forventet camppris – 1400 kr inkl. El og bidrag til fælles forhold 

o Ulla Hvidberg og ASGR (bestyrelseskontakt) fortsætter planlægningen. 

o Hytter til fast pris, hvor BK får en andel. 

o Alle indkøb over 500,- kr skal godkendes af kasseren inden køb. 

o Ifm Skærbæk VSS har et teltfirma tilbudt at kunne være landsdækkende ift 

teltleverance. Dette vil nok ikke blive aktuelt, da mange lokale har gode aftaler i 

forvejen. 

 

 

5: Januarfest 2018: 

 

- Den 20.-21. januar 2018 er der p.t. udlejet 7 værelser i Vildbjerg Sports-og kulturcenter. 

Menuen kommer på plads inden længe, og der vil kunne tilmeldes online via 

hjemmesiden. Morgenkaffen må gerne medbringes. 

- TICL sender info om tilmelding til TOLA, som er ansvarlig for at lægge dette på 

hjemmesiden. 

 

6: Nyt fra sporudvalget: 

 

- Det var ikke muligt for sporudvalget at deltage i et torsdag-eftermiddagsmøde på 

Fjeldsted Kro, som var indkaldt af DKK mhp orientering om det nye sporreglement. De 

nye regler er gældende fra 2018. 



 
Status på GPS er, at der ikke skal hentes tilladelse hos Erhvervsstyrelsen, da den 

indkøbte GPS-model ikke hører under de modeller, som skal registreres. Sagen afsluttes 

her. 

 

 

7: Nyt fra lydighedsudvalget og agilityudvalget. 

- Der er ansøgt om tilskud til DSS seminar i alt i 2017 på 7000 kr, hvilket er bevilget.  

- På instruktørmødet, hvor OLSO deltog på vegne af bestyrelsen, var der mange skeptiske 

bemærkninger og bekymring vedr. det fremtidige lydighedsarbejde i klubben, herunder 

hvad skal der ske med vores træningspladser og de gode erfa-møder, som DSS har stået 

for?  

Mødet endte med en konklusion om, at bestyrelsen og udvalget i løbet af efteråret må 

sætte sig sammen og tænke anderledes, set i lyset af den nye situation. MIJO foreslog, at 

bestyrelsen opstiller rammer for det fremtidige lydighedsarbejde. 

Bestyrelsen tager initiativet til en konstruktiv dialog med udvalget mhp at sikre klare 

rammer for instruktørerne og klubbens lydighedsarbejde fremadrettet, så vi overholder 

gældende lovgivning. Bestyrelsens ønske er, at vi kan tilbyde træning flere steder i 

landet end nuværende steder. 

Bestyrelsen anerkender det store arbejde, som mange instruktører leverer og giver 

tilsagn om fortsat at ville stå bag instruktørerne som klub, når de i kommunalt regi 

ansøger om træningspladser. 

- Bestyrelsen står til rådighed med dialog og hjælper gerne med fremtidsplaner. 

- TICL taler med udvalget og vender tilbage med yderligere info. 

- Ang. økonomi, så skal man om muligt få tilsendt faktura direkte til kasseren, som så 

betaler. Dette gør, at ingen udvalgsmedlemmer selv skal lægge ud for en vare. 

- Nose Work hører under Sporudvalget. Nose Work må gerne trænes på alle 

træningspladserne, og Nose-work prøver skal arrangeres i samarbejde med 

Sporudvalget. 

 

 

 



 
8: Nyt fra sundhedsudvalget 

- Der kigges på tidligere statistik på steroid responsive meningitis (SRM – også kaldet 

Beagle Neck Pain) på beagler og andre racer. Resultatet fra tidligere undersøgelser skal 

indhentes igen, så vi får samlet det eet sted. Info kommer senere. 

- Der tales om indkommet mail ang. IGS-MLS test af hvalpekuld. Dette er frivilligt, og op 

til den enkelte opdrætter selv at finansiere testen. Der henvises til tidligere diskussioner 

om dette på sidste 2 opdrætterseminarer, hvor der ikke var flertal herfor, hvilket 

fremgår af respektive referater. Såfremt testene skal bruges ifm kuld på hvalpelisten 

eller opdrættervejviseren, skal resultater indsendes til ASGR, ellers ikke. 

- Til næste opdrætterseminar er der emner som: depositum, fordele og ulemper, HD og 

andre sundhedsproblemer. 

 

9: Hvalpeliste: 

- TOLA fremlagde et forslag til et revideret reglement for opdrættervejviser og 

hvalpeliste. Formålet er at forenkle og præcisere de allerede gældende regler, til hjælp 

for bl.a. opdrætterne. Forslaget blev vedtaget, og TOLA offentliggør dem på 

hjemmesiden snarest.  

- Der skal køres en opdatering af beaglekartoteket.  

- Beaglereklamen skal ligges i DKK-stambøgerne. TOLA sender dem til DKK. 

 

10: Nyt fra udstillingsudvalget: 

- OLSO orienterer fra udstillingsudvalget. Der afholdes måske en dobbelt udstilling i april 

2018. 

- Dommerønsker fra medlemmer har sidste frist d. 30/9-2017. Detaljer i Magasin 

3/2017. 

- Der tales om at overveje genindførelse af værdikuponer igen i 2018, hvis 

udstillingsregnskabet bliver bedre, så vi matcher DKK’s priser (25 kr værdikupon). 

 

11: Medier: 

- OLSO og Lars Busk har været til et indledende og informativt møde med et hjemmeside-

firma, som også laver DKK-sider og specialklub-hjemmesider. Det var et positivt møde, 



 
og det er muligt at få en pakkeløsning samt mulighed for tilkøb af ekstra moduler. 

Der er i budget 2018 afsat midler til en revision/opdatering af dele af hjemmesiden, 

men bestyrelsen vurderer, at det afsatte beløb ikke matcher en evt. kommende udgift 

med dette firma. Beslutning om, at vi for nærværende satser på at optimere nuværende 

hjemmeside gennem en målrettet indsats på de områder, hvor vi helt åbenlyst halter 

bagefter. 

- P.t. vedligeholder TOLA og MIJO hjemmesiden. 

- Alle udvalgsrepræsentanterne skal meddele udvalgene, at de skal finde én ansvarlig i 

hvert udvalg, som skal sende evt. fejl/mangler/ændring i tekst på hjemmesiden under 

de forskellige udvalg, så alle sider er opdateret med korrekt data. Alle data sendes til 

MIJO@beagleclub.dk 

- Der diskuteres nye muligheder i forhold til hjemmeside. Medieudvalget tager stilling til 

forslag til nyt layout. 

- Magasinet skal sendes fra Buchs til TOLA eller MIJO, så de kan ligge det på hjemmesiden 

i PDF. Der er ikke lagt elektroniske magasiner på hjemmesiden siden 2/2015. 

Bestyrelsen har som ønske, at magasinet er tilgængeligt elektronisk lige så hurtigt som 

det er distribueret for medlemmerne. 

 

 

12: Opfølgning på revision af ” håndbogen” på hjemmesiden. 

- Der arbejdes med opdatering af håndbogen under de forskellige punkter. Ansv. OLSO. 

- Hent ” blanketter” skal være et menu-punkt, hvor det er muligt. 

 

13: Formands – og bestyrelsesbeslutninger siden sidst. 

- 14.08.2017: Underskudsdækning til Region Nordjyllands skue godkendt. TOLA og MIJO 

undlod at stemme. 

- 9.8.2017: DSS-tilskud (ekstra bevilling) godkendt – Vedtaget af OLSO, ASGR, TICL, 

METN (LOHA delvis enig) – TOLA og MIJO undlod at stemme. 

- 8.7.2017: Placering af VSS 2018 – Vedtaget af OLSO, LOHA, METN, TICL, ASGR - TOLA og 

MIJO undlod at stemme. 

mailto:MIJO@beagleclub.dk


 
- 21.08.2017: Fokus på tilmelding til sporseminar og budgettet, min. 10 deltagere - 

aflysning af sporseminar pga for lille tilslutning sker af sporudvalget. 

Tilbagemelding på mailen fra OLSO, LOHA, METN. 

 

14: Postlister 

- A indgående post 

o LISTE Google Drev 

- B udgående post 

o LISTE Google Drev 

 

15: Opgavelisten: 

       - Intet at bemærke. 

 

16: Eventuelt 

- Opdrætterseminar afholdes i 2018. ASGR tjekker Fjeldsted kro for tidspunkt. 

- Der afholdes ligeledes Regionleder seminar i 2018. 

 

17: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

- lørdag d. 25. november 2017 hos TOLA 

- lørdag d. 17. februar 2018 

 

18: Evaluering af møde 

 

- Gode til at være enige om at være både enige og uenige. 


