
 
Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 10. december 2022 kl. 13.00 - 
ca. 16.00 

 
Teams 

 
 

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) 
 
Afbud: Lone Hansen og Nana Wirenfeldt Jensen. 
Mette Nødskov deltog fra kl. 13.00-14.00. 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

Godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
- Vi har modtaget en refleksion på punkt 5, hvor der står, at der findes ingen permanente træ-
ningspladser inden for diverse aktiviteter. Et medlem i region Nordjylland gør opmærksom på, at 
der faktisk findes en schweiss-træningsplads i det nordjyske, som kører på bedste vis. Vi takker 
for præciseringen. 
 
 

3. Indkomne forslag fra medlemmer 
- Ingen 
- Mail fra medlem ifm besøg på DKK Ringsted aktivitetscenter. Der er svaret på denne henven-
delse, besvarelse rundsendt til øvrig bestyrelse. 
 
 

4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) 
- ”Veksling” af værdikuponer som tilbudt på Herningudstilling og Hedenstedudstilling en succes, 
der er vekslet for ca. 2.300 kr værdikuponer. 
 
 

5. Status på klubbens økonomi (LOHA)  
- status viser et forventet pænt overskud pga færre primære udgifter. Vi konstaterer dog stadig 
et fald i kontingenter, som illustrerer vores udfordringer med at fastholde primært opdrætter ind-
meldte medlemmer. En problemstilling, som vi som specialklub ikke er ene om. Jvf DKK-semi-
nar i oktober står rigtig mange specialklubber med samme udfordring. 
Bestyrelsen drøftede evt. anvendelse af overskuddet til investering i fælles klubudstyr på tværs 
af landet, og ALVT/OLSO forbereder potentielt indkøb af sådant udstyr. Beslutning herom træf-
fes snarest. 
 
 

6. Januar-arrangement ifm udstilling – 21. januar 2023 (OLSO) 
- Gjern Idrætscenter v/Silkeborg – samme sted, som vi afholder 2-dagens udstilling - klubbens 



 
udvalg forbereder diplom-, roset- og pokaloverrækkelse om aftenen d. 21. januar inden for hver 
deres kategori. OLSO og ASGR forestår overrækkelsen af de mange hædersbevisninger i løbet 
af aftenen. Der er lavet NEMTILMELD mulighed for deltagelse i aftenens arrangement. 
- Opgørelse af årets hitlister nedskrives i dertil indrettede resultat-ark, som danner grundlag for 
udskrivning af diplomer - Michael Hjertensgaard tilbyder igen dette. 
- OLSO forhører om muligheden for fælles roset-bestilling hos udstillingsudvalget 
- Årets Nuser 2022 og evt. øvrig anerkendelse af indsats for klubben/racen – kandidat foreslået 
og tiltrådt. 
 
 

7. Medier: (ALVT)  
- status vedr. overgang til medlemskartotek hos DKK – om-programmering nødvendig – ny ver-
sion medio januar 2023. 
- Af samme årsag er der ikke udskrevet værdikuponer via hjemmeside til brug i Nemtilmeld-sy-
stemet. Det er ambitionen, at det sker fra og med 2023. 
 
 

8. Nyt om spor-aktiviteten (METN) 
- Rikke Vinther har efter aftale kontaktet Sverige ift Venskabskamp 2023. 
 
 

9. VSS (OLSO) 
- VSS 2023 – Sønderjylland (OLSO) – ”teaser” i magasin nr. 4-2022. Sandersvig Camping dan-
ner rammen for afholdelse af dette traditionelle arrangement. På pladsen findes der egnet stort 
areal, som betyder, at stort set alle aktiviteter kan rummes på pladsen (schweiss er selvsagt 
undtaget). Vi glæder os allerede – tak til arrangørgruppen under Region Sønderjylland. 
- VSS 2024 – Bornholm uge 28? – pga usikkerhed om ejerforhold afventer vi endelig afgørelse 
inden VSS 2023 (OLSO m.fl.) Mulighed for samarbejde med lokale bornholmere. 
- VSS 2025 – evt. Midt/vest (?) 
- VSS 2026 – evt. Nordsjælland (?) 
- VSS 2027 – evt. Fyn (?) 
 
 

10. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR) 
- Opfølgning/opsamling ift opdrætterseminar – Britt Neumann har artikel i Magasin nr. 4 om 
Apollo-sagen. Alle potentielt ramte hvalpekøbere skal af opdrætteren - af etiske årsager - være 
orienteret om sagens rette sammenhæng og mulige konsekvenser. 
- Bestyrelsen er orienteret om, at alle hvalpekøbere tidligt er orienteret om denne ulykkelige situ-
ation, og vidende om, at enkelte af dem har valgt at takke ja til den gratis test hos Genomia. An-
dre har valgt testen fra, fordi de ikke ønsker vished om en potentiel risiko, men ser tiden an. 
Sundhedsudvalget i DKK, som har været vores sparringpartner i denne sag, er orienteret herom 
via klubbens sundhedsudvalg. 
Test-dokumentation for Lafora/IGS ifm optag på klubbens hvalpeliste er særdeles mangelfuld og 
Anna skal mange gange rykke for attester. Er der brug for en opdateret retningslinje for denne 
praksis om at tilsende attest hver gang? ALVT laver udkast til formular til hjemmesiden – ASGR 
tilsendes for godkendelse. 
Vi vil forsøge at lave et system, som er tilgængeligt via hjemmesiden, og tillige offentlig (med 
medlemmernes accept), så alle medlemmer kan orientere sig om evt. avlspartneres testresulta-
ter. Ønske om mere tydelighed på hjemmesiden om fordelene ved vores skærpede avlskrav. 
Opdrætterseminaret i oktober sagde ja til frivillig registrering i DKK vedr. testkrav – ikke tvungen. 
 



 
 
  

11. Aktiv medlemspleje (Alle) 
Se punkt 13. 
 
 

12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO) 
- Årets udstillingsresultater er afsluttet, med den lille krølle på, at tævehitlisten ikke var retvi-
sende ved årets sidste udstilling. Pga pointlighed måtte kriterierne ved pointlighed bringes i an-
vendelse, hvilket betød en ændring for tævehitlistens nr. 1 og 2. 
- Opfordring fra udvalget om at igangsætte revision af gældende forretningsorden og retningslin-
jer for udvælgelse af dommere – endnu ikke iværksat 
 
 

13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO) 
- Dialog om oplæggene fra DKK-inspirationsdagene. LOHA og OLSO deltog på dagene i for-
skellige workshops, herunder ”Aktiviteter og fremtiden” v Johanna Allanach, ”Udstilling og fremti-
den” v/ Wilfred Olsen og Jette Nielsen samt ”DKKs visioner og fremtid” v/Jens Glavind.  
Jørgen Hindse holdt velkomsttalen i lyset af DKK’s 125 års jubilæum. Derudover var der for-
mandsmøde, hvor OLSO deltog. 
Bestyrelsen har fået tilsendt materialet og på den baggrund var der en dialog om bl.a. Jens Gla-
vinds interessante oplæg: ”DKKs visioner og fremtid”, herunder specialklubberne. Dette oplæg 
berører i stort omfang vores normale dagsordenspunkt ”aktiv medlemspleje”, hvorfor bestyrel-
sen besluttede at planlægge et særskilt temamøde senere. På dette temamøde vil vi invitere 
særligt udvalgte personer til at give bestyrelsen input til at træffe beslutninger om initiativer, der 
skal sikre klubben mod fremtidens dystre udfordringer og klæde os på til at slå igen. 
- Besigtigelse af DKK-Ringsted aktivitetscenter – udstillingsudvalget har været på besøg. Stedet 
er velegnet til diverse klubformål og aktiviteter. 
 
 

14. Generalforsamling 2023 (OLSO) 
- placeret fredag d. 19. maj (i Gjern ifm EDS-specialklub-udstilling dagen efter) 
- OLSO søger efter muligt dirigentemne. 
- METN, TICL og ALVT er på valg 
 
 

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

16. Næste bestyrelsesmøder: 
 
TEAMS – lørdag d. 28. januar 2023 
 
TEMA MØDE om aktiv medlemspleje – Fjelsted Kro – fx lørdag 25. marts. (doodle udsen-
des) 
Eksterne gæster inviteres til at give inspiration og ideer – vi skal prikke dem på skulderen, som 



 
vi mener kan bidrage. 
 
FYSISK MØDE – lørdag d. 22. april – på Thurø 
FYSISK MØDE (konstituerende) – fredag d. 19. maj 
 
 

17. Eventuelt 
Intet 
 
 

18. Evaluering af mødet 
På trods af manglende fuldtallighed et godt møde med konkrete vedtagne tiltag. 
 

 
Venlig hilsen 
 
Ole Sørensen 


