Beagleklubbens Sporudvalg
26. februar 2017

Beslutningsreferat fra møde i Beagleklubbens Sporudvalg den 15. februar 2017
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkendelse af dagsorden
Opfølgning fra sidste møde
Kommunikation i Sporudvalget
Valg af medlemmer til Sporudvalget
Planlagte prøver, herunder VSS
Priser på prøver bør/skal ensrettes
Venskabskamp
Refusion af udgifter
Dansk Sporchampion
Elitespor
Afholdelse af sporseminar
Sidste års økonomi
Nosework
Status for GPS og scanner
Eventuelt

Deltagere: Benta Dons-Møller, Carsten Holmslykke, Frank Andersen, Karin Jallov, Mette
Nødskov (fra bestyrelsen) og Peter Tøttrup (referant)
Afbud: Michael Johannesen (fra bestyrelsen)
Dagsordenspunkt

Ansvarlig for
opfølgning

1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.
2. Opfølgning fra sidste møde
Afklaring af, hvorvidt startkit kan købes via Beagleklubbens webshop.
3. Kommunikation i Sporudvalget
Det blev besluttet, at anvendelsen af messenger kun er til kommunikation mellem
få medlemmer og ikke til kommunikation med hele udvalget. Kommunikation til
hele udvalget skal ske via mail og googledrev, hvor mapper til dokumenter er
oprettet.
4. Valg af medlemmer til sporudvalget
Udvalget opfordrede bestyrelsen for Beagleklubben til at ændre på
forretningsordenen, således at der er hhv. udskiftning af 2 og 3 af sporudvalgets
medlemmer hvert andet år.

Mette

Mette

5. Planlagte prøver, herunder VSS
Der er planlagt følgende prøver på nuværende tidspunkt:
Sjælland: 26. marts 2017 - schweissprøve
Jylland: 8. april 2017 - kaninslæb
Jylland: Uge 29 2017 - schweissprøve VSS
Jylland: 9. september 2017 - schweissprøve
Sjælland: Efterår 2017 - schweissprøve

Peter
Karin
Benta
Karin
Peter/Frank

Der er dommere og stifindere til prøverne i foråret.
Antallet og typen af spor på VSS vil blive begrænset ifht. VSS 2016. Der træffes
beslutning herom på næste møde i Sporudvalget.
6. Priserne på prøver bør/skal ensrettes
Sporudvalget ønsker, at der er ens priser for deltagelse i hhv. schweissprøver og
kaninslæb. Der tages kontakt til DKK herom.
7. Venskabskamp
Der er modtaget invitation til venskabskamp i Norge. Sporudvalget har besluttet, at
alle kan deltage dog vil deltagere, der har opnået 1. præmie på 20t/1.000 m blive
prioriteret før deltagere, der har opnået 1. præmie på 20t/400 m. Ansøgning om
deltagelse i venskabskampen skal sendes til Carsten Holmslykke senest den 1. april
2017. Invitation lægges på Beagleklubbens hjemmeside snarest.

Karin

Carsten/Peter

Bestyrelsen forespørges, om mulighed for tilskud til deltagelse i venskabskampen.

Mette

8. Refusion af udgifter
Sporudvalget har endnu ikke fået adgang til Sporudvalgets konto.

Karin

Flere af sporudvalgets medlemmer undrer sig om, at det endnu ikke har været
muligt at opnå refusion i forbindelse med af afholdelse af GPS-kursus i regi af
Sporudvalget.

Mette

9. Dansk Sporchampion
Sporudvalget blev orienteret om, hvilke "veje" der er for at opnå et dansk
sporchampionat.
10. Elitespor
Sporudvalget besluttede at indstille til bestyrelsen, at der ikke på nuværende
tidspunkt er behov for et Elitespor.

Mette

11. Afholdelse af sporseminar
Sporudvalget besluttede at undersøge muligheden for afholdelse af et sporseminar
evt. i forbindelse med andre af Beagleklubbens aktiviteter.

Karin/Benta

12. Sidste års økonomi
Sporudvalget blev orienteret om sidste års indtægter og udgifter i forbindelse med
prøver, træning, kurser og VSS.
13. Nosework
Sporudvalget indstiller til bestyrelsen, at nosework-aktiviteter forbliver under
Sporudvalget.
14. Status for GPS og scanner
GPS - Beagleklub1: Hos Peter Tøttrup

Mette

GPS - Beagleklub2: Hos Karin Jallov
Scanner: Hos Karin Jallov
15. Eventuelt
Intet at bemærke.

