
 
  

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 13. september 2020 kl. 
10.00-ca 15.00 

 
Hos (Årslev Hallen, Bøgevej 2, Årslev) 

 
 

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) 
 
 
Tilstede fysisk: ASGR, OLSO, LOHA, ALVT, NAWJ 
Online forbindelse: TICL, METN 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
Sidste referat (afholdt 14/6) er godkendt. 
 

3. Indkomne forslag fra medlemmer 
Ingen indkomne forslag fra medlemmer. 
 

4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) 
 

a. COVID19-retningslinjer ift ”kåring/avlsgodkendelse” (adgang til hvalpeliste) – eva-
luering 

OLSO og ASGR præciserede, hvad forskellen på avlsgodkendelse og fremstilling/kåring er.  
Udstilling er i sit begreb en avlsgodkendelse – det er vigtigt at understrege, at dommeren på en 
udstilling bedømmer hundens anatomi og ikke mindst temperament ud fra racestandarden.  
Fremstilling er i princippet det, man kalder en kåring – det er en nødløsning, der kan bruges i 
særtilfælde. Beagle Klubben har valgt at denne løsning under covid-19 restriktioner kan benyt-
tes. Det er vigtigt at understrege, at der skal søges om dispensation hos bestyrelsen for at stå 
på hvalpelisten, såfremt avlsdyrene ikke lever op til de gældende regler. 
 
Reglerne for at stå på hvalpelisten siger, at begge forældre som minimum skal have opnået 2 x 
Very Good på udstilling. Da udstillinger har været lukket ned det seneste halve år, er der nogle, 
der har været nødsaget til at søge om dispensation. Det er vigtigt at understrege, at der skal en 
dispensation til ved hvert enkelt konkrete tilfælde – det er en konkret situation, der vurderes. 
Klubben indførte på baggrund af DKKs udmeldelse om muligheden herfor, ibrugtagen af ordnin-
gen med fremvisning/kåring. Her fremvises en hund for aut. Dommer, som bedømmer hunden. 
Da regelsættet for hvalpelisten siger 2 x Very Good, betyder det fremvisning for to aut. dom-
mere, som begge minimum skal vurdere hunden til Very Good.  
 
 



 
Pris for fremstilling/kåring: En avlskåring koster 500kr + kørsel – det er her vigtigt at synliggøre, 
at klubben ikke tjener penge på dette. Dommeren modtager honorar + kørsel. Prisen er desu-
den et udtryk for, at vi mener, at det ikke må være økonomisk mere fordelsagtigt end udstillinger 
– en form for ligestillingsprincip.  
Vi er som klub interesseret i, at beagleopdrættere (nye som erfarne) benytter vores hvalpeliste. 
 
Gælder dispensation kun i den periode, der er covid-19 restriktioner? 
Muligheden for fremvisning på baggrund af en konkret dispensation givet af bestyrelsen, udløser 
adgang til hvalpelisten. Da disse 2 fremvisninger sker for 2 dommere, som vi normalt benytter til 
almindelige udstillinger, er det bestyrelsens opfattelse, at hunden derfor opfylder de til enhver tid 
gældende krav ift kravet om udstillinger for at komme på hvalpelisten. 
En enkelt hund har i sin dispensation fået krav om to gange udstilling, når det er muligt (hurtigst 
muligt). Det skete før, vi havde nuværende regelsæt. Det er bestyrelsens vurdering, at de 4 re-
sterende udstillinger resten af året i klub-regi bør kunne dække behovet for at opfylde udstil-
lingskravet. - selvom DKK ikke afholder udstillinger i resten af 2020.  
Pointe: Hver dispensation behandles selvstændigt og vurderes konkret. KAN der meldes til ud-
stilling i rimelig regional nærhed, vil dette være anbefalingen. 
 
Evaluering: Bestyrelsen vurderer, at ovenstående fremgangsmetode og regelsæt fungerer. For 
at stå på hvalpelisten accepteres desuden tro- og loveerklæring (såfremt der ikke kan chipscan-
nes) og er hunden fremvist/kåret foran aut. Dommere, bliver der underskrevet et bedømmelses-
skema.  

 
b. Opfølgning på generalforsamling og konstitueringsmøde 08.08.20 – pga. fravær af 

2 medlemmer og diskussion af stor allokering af bestyrelsesressourcer ift. sund-
hedsudvalg 
 

Da vi manglede to medlemmer af bestyrelsen på generalforsamlingen, blev fordelingen af ud-
valg ikke fastsat 100%. Fordeling fastsat i dag.  
 
Sundhedsudvalg:  
OLSO:  pt 3 medlemmer – er det nødvendigt, en for mange? OLSO kom med forslag til, hvem 

der skulle blive siddende.  
ASGR er en fast del af sundhedsudvalget pga. sine mangeårige kompetencer og qua  
sit virke som opdrætterkontakt/hvalpeliste ansvarlig.  
NAWJ faglig stærk indenfor genetik.  

OLSO foreslog METN til at fortsætte i sporudvalget og træde ud af sundhedsudvalget. METN 
udtrykte sin store passion for sundhed, men accepterede dette.  
 
Bestyrelsen har længe gerne ville have en ansvarlig for sociale medier, og ASGR foreslår METN 
til denne opgave. Klubbens Facebook (FB) side skal på sigt annoncere alle regionernes begi-
venheder (ligesom vi pt ser udstillinger blive annonceret på BeK FB-side).  
Det giver mening, at en oversigt over arrangementer/aktiviteter er at finde på Beagle Klubbens 
hoved-FB-side og den vej igennem dirigere til regionernes arrangementer og deres FB-sider. 
Flere regioner er ikke længere aktive, og derfor håber bestyrelsen, at dette kan lette/opfordre til 
ad hoc-arrangementer – f.eks. en gåtur arrangeret af menigt medlem i en ikke-aktiv region. Det 
kan dertil formodes, at ikke alle er medlem af alle regionernes FB-sider, men f.eks. godt kunne 
tænkte sig at deltage i andres arrangementer eller søge inspiration til arrangementer.  

 
METN påtog sig opgaven/porteføljen og medieudvalg omdøbes desuden til digitaludvalg. 



 
 

  
 

5. Status på klubbens økonomi (LOHA)  
- status pr. 13.09.20 (eller så tæt på som muligt) - fremsendes af LOHA inden møde 
 
Generelt: 
Indtægter på kontingenter 186.500 (i kontingenter mangler 13000 kr sammenlignet med 2019). 
Vi når højest sandsynligt ikke budget – få kontingent fornyelser på vej. Pt. 517 medlemmer. 
Aktivvolumen på ca. 400 medlemmer. 2019 lå aktivvolumen på 470 (husk dette er estimater – 
men det er en voldsom reduktion). 
Bestyrelsen er opmærksomme på, at budget ikke nås, det er ikke noget der umiddelbart skaber 
bekymring. 
 
Magasin: 2 udgivet – 56000 kr. udgift – budgettet overstiges. 
 
På de primære poster ser det fornuftig ud. 
 
Udstilling: Indtil videre kun 1 klubudstilling i år (januar udstillingen). Vi håber, at efterårets plan-
lagte udstillinger kan gennemføres.  
 
Spor: Venskabskampen – blev ikke aktuel i år grundet covid-19. De hensatte penge overføres 
derved til de næste 2 år i stedet. Samme er gældende for VSS-fonden, da VSS først arrangeres 
næste år (2021). 
 
I forhold til et estimat/prognose på årets samlede resultat er bestyrelsen ikke bekymret. Vi imø-
deser, at vi ikke når budget, men vi estimerer til gengæld en del udsving på forskellige udgifts-
poster i positiv retning. Vi forventer et resultat for udstilling, som afviger fra budget. Men – vi har 
økonomisk ”pondus” til at modstå dette. Afvigelsen skyldes udefra kommende påvirkninger (CO-
VID19), som ingen i klubben er herrer over. 
 
 

6. Medier: (ALVT)  
- fremdrift på ny hjemmeside? – hvornår går vi i luften? – ALVT 
 
Det har taget tid at få trukket medlemslister ud fra den gamle side, det er sket nu og Mobillos har 
nu denne at arbejde med. 
 
Der er brugt noget tid til at opdatere den gamle side ift. nets, hvis der viser sig at være proble-
mer på den nye side.  
 
Hitlister – vil som udgangspunkt ligge på den gamle side – den nye side dirigerer folk hen til den 
gamle. 
 

a. Sociale medier: 
Se desuden pkt. 4b. 
Hvilket segment vil vi ramme på Facebook (FB) og hvordan vil vi gøre det. 
ASGR – foreslår at alt fra hele landet annonceres på FB.  
ALVT: En idé er at der f.eks., kun skal være en FB-gruppe for hele Sjælland.  
 



 
Instagram – skal klubben have en konto? Diskussion frem og tilbagel om at det vil være oplagt at 
være på flere platforme. ALVT gør opmærksom på, at den Nina Løgstrup Sørensen kører for Re-
gion Nordsjælland, sagtens kan konverteres til officiel Beagle klub side. Ad-hoc Nina Løgstrup 
Sørensen.  
 
Mediestrategi – skal opdateres/redefines. ALVT + OLSO + METN vil til næste møde forsøge at 
tegne nogle linjer/snitflader for en egentlig mediestrategi, som favner både sociale/digitale me-
dier og det trykte medie. 
 

b. Trykte medie (magasinet): 
OLSO har modtaget tilbud fra en alternativ grafisk virksomheden og fået tilbud på tryk og afleve-
ring til distribution af magasinet. 
Testtryk lavet – OLSO ser ingen forskel på papirkvalitet, udseende, men umiddelbart en noget 
bedre pris.  
OLSO foreslår at se nærmere på tilbuddet for at undersøge mulighed for at nedbringe udgifter 
på tryk af magasin. ALVT foreslår at indhente flere tilbud fra andre trykkerier. For at se på mulig-
heden for at nedbringe magasinomkostningerne. 
Til generalforsamlingen var et forslag fra et medlem at sænke antallet af magasiner til tre i ste-
det for fire. Bestyrelsen vil ikke udelukke, at dette forslag kunne gennemføres. 
Bestyrelsen mener, at hvis prisen kan sænkes på en anden måde, end at skære ned på antal 
udgivelser, er dette i nuværende situation at foretrække.  
 
 

7. Nyt om spor-aktiviteter (METN) 
VSS 2021 – Carsten Holmslykke og Jørgen Lawaetz vil gerne stå for sporprøven.  
Klubben råder over to GPS halsbånd – disse hører til sporudvalget. 
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt de skal være tilgængelige, hvis regionerne ønsker at låne dem?  
Vi blev enige om, at vi ikke udlåner dem til privat brug, men udelukkende til sporarrangementer i 
region/klubregi.  
Forslag om at lave en udlånsaftale, hvor inventarliste fremgår (ledninger, halsbånd, gps’er) og 
erstatningskrav, hvis noget mistes. 
 
 
Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN, NAWJ) 
- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside – fremdrift? 
ALVT har samlet alt, hvad der er fremsendt til et sundhedsvindue på den nye hjemmeside – 
ALVT informerer, at det er samlet under det samme vindue.  
 
Kryds i kalenderen: Opdrætterseminar 6. marts 2021 (første lørdag i marts). 
 
 

8. VSS (OLSO) 
- VSS2021 – Dokkedal (METN) 
OLSO informerer om, at udstillingsudvalget har ytret ønske om (og allerede planlagt) at afholde 
udstilling lørdag (på ankomstdagen) samt søndag og mandag som sædvanlig.  
I sagens natur er afholdelsestidspunkt nødt til at være forskudt til fx eftermiddag/aften.  
OLSO fortæller, at han har gjort opmærksom på mulig kollision med f.eks. indmarch (som typisk 
ligger den første dag) og general ankomst til pladsen, som kan være strakt ud over hele dagen, 
såfremt man kommer langvejs fra. VSS aktivitets/arrangørgruppe 2021 er overrasket over be-
slutningen, men tager til efterretning, at der fra udvalgets side ønskes placeret en 3. udstilling 
ifm VSS. Bestyrelsen håber, at arrangørgruppen af VSS 2021 og udstillingsudvalget kommer til 



 
en fornuftig planlægning af programmet, hvor der er tid til at ankomme og dermed opleve mindst 
muligt stress for mennesker og hunde, som skal bo på pladsen i hele ugen. Vi ser frem til et 
hyggeligt og godt arrangement.  
 
- VSS2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA)  
LOHA har kontakt til campingplads.  
 
- VSS2023 – Sønderjylland (OLSO) 
Arrangørgruppe har accepteret at afholde VSS 2023. Region Sønderjylland bekræfter, at de vil 
afholde VSS.  
 
 

9. Januar-arrangement på Sjælland 23. januar 2021 (LOHA, OLSO) 
- hvordan skal det se ud, når vi nu ikke har noget metal at uddele ift udstillingsaktivite-
ten? Der er stadig resultater fra lydighed, agility og spor. 
 
Ingen hitliste i 2020 indenfor udstilling.  
Lydighed, spor og agility afholdes stadig (dog i mindre omfang i år), og der vil derfor være metal-
hunde fra disse aktiviteter.  
 
Januar arrangement 2021 – hvordan skal det foregå?  
Normalt ser vi til hædringen af årets metalhunde desværre ikke mange fra de nævnte aktiviteter. 
Derfor skal det praktiske ved at arrangere fællesspisning efter udstilling revurderes, da vi ikke 
forventer den normale tilslutning til arrangementet. Vi vil nok arbejde henimod, at evt. metalmod-
tagere skal tilkende deltagelse eller ej, så vi konkret ved, hvor mange der kommer inden for de 
nævnte aktiviteter. OLSO: naturligt at afholde lige efter udstillingen eller i en (mindre) forlænget 
frokostpause. 
 
ASGR, NAWJ: Udstillingen i januar er om lørdagen, hvorfor ikke prøve at afholde en dobbelt ud-
stilling på en dag? Det fungerer godt i flere andre klubber, bl.a. slædehunde klubben og KSS 
(klubben for små selskabshunde). Derved kunne det være naturligt at afholde hædring i pausen 
imellem de to udstillinger. Input sendes videre til udstillingsudvalget. 
 
 

10. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)!) 
 
Der er indtil videre i år registreret 18 beaglekuld i DKK.  
 
ASGR fortalte at mange har problemer med korrekt indmeldelse af hvalpekøbere.  
Præcisering: ved indmeldelse (via hjemmesiden) er det vigtigt at trykke FORTSÆT efter der er 
sagt ja til at indmelde flere hvalpekøbere.   
 
Pt fremgår det på hvalpelisten sådan, at de hunde, der har fået dispensation her under Covid-19 
restriktionerne, fremgår som værende udstillet 0 gange. Det skal korrigeres, så de hunde der 
har været til fremvisning/kåring, står til at have fået 2x Very Good. 
 
Velkomstbrev – hvordan folk siger ja til, at klubben må kontakte dem, jvf GDPR.  
ALVT foreslår, at når folk er opdrætterindmeldt, så skal de lige ind på klubbens side og logge ind 
– her vil der så komme en boks, der skal klikkes af, hvori de giver tilladelse. På den måde kan vi 
guide folk ind på hjemmesiden, så de kan se, hvad deres medlemskab ud over et fysisk maga-
sin 4 gange årligt også inkluderer (gamle magasiner online, osv).  



 
 
Kryds i kalenderen: Opdrætterseminar 6. marts 2021 (første lørdag i marts). 
 
 

11. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO) 
Udstillingsudvalget har ytret ønske om at afholde udstilling lørdag på VSS (ankomst dag), samt 
søndag og mandag (desuden behandlet under pkt. 9).  
 
Nyt championat: Vivaldi Klubchampion (1 titel for hver af årstiderne) dvs. får man alle fire års-
tidstitler, så kan man kaldes Vivaldi Klubchampion. Første titel kan modtages søndag d. 18. ok-
tober (efterårsklubvinder 2020).  
 
 

12. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO) 
DKK har revideret muligheden for at blive juniorchampion i DKK.  
Særordningen for opnåelse af dansk juniorchampionat er blevet revideret og titlen DKJUCH kan 
således nu opnås på følgende måder: 

3 x JCAC 
2 x JCAC + 1 x RJCAC 
2 x JCAC + 1 x CK opnået i 2020 
1 x JCAC + 2 x RJCAC 
1 x JCAC + 1 x RJCAC + 1 CK opnået i 2020 
1 x JCAC + 2 x CK opnået i 2020 

Særordningen gælder foreløbigt hele udstillingsåret 2020. 
Ordningen er gældende for alle hunde, som i løbet af perioden fra nedlukningen i marts 2020 til 
udgangen af 2020 opfylder eller har opfyldt alderskravet for deltagelse i juniorklasse. Det vil 
sige, at den ikke gælder hunde, som var fyldt 18 måneder før nedlukningen den 11. marts 2020. 
 
På Beagle Klubbens udstillinger vindes stadig både klub og DKK JCAC. 
 
Desuden informerede OLSO for en god ordens skyld, at der har været fyringer i DKK pga. Co-
vid-19. Der henvises til DKKs udmelding om dette. 
  
 

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

14. Næste bestyrelsesmøde: 
- Lørdag d. 28. november (dagen før juleudstilling). 
 
 
 

15. Eventuelt 
Intet under eventuelt. 
 
 



 
16. Evaluering af mødet 

Mødet i dag blev afholdt med 5 tilstede fysisk og 2 tilstede via online-møde. Det blev vurderet 
effektivt og fungerende. Alle kunne  høre alle, og der var gode diskussioner og indlæg, selvom vi 
grundet COVID19-situationen ikke alle var fysisk samlet. 
 

 
 
 


