
 
 
 
 

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl. 10.00 
 

Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør 
 

Indkaldt:    Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole 
Sørensen (OLSO), Toke Larsen (TOLA), Michael Johannesen (MIJO), Tina Jason Clausen (TICL) 
 
Alle fremmødt. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

 
Enkelte tilføjelser, ellers OK. 
 
 

2. Godkendelse af forrige referat. 
 
Referat godkendt. 
 
 

3. Valg af sekretær 
 
OLSO indtræder som sekretær i stedet for Helle Stenger Jürgensen. 
OLSO overtager kontakten til agility og dressurudvalget. 
 
 

4. Status på klubbens økonomi 
 
LOHA uddelte status på klubbens økonomi, herunder forskellige udvalgs status dags dato. 
Bestyrelsen konstaterede, at særlig en enkelt udstilling var meget dyr, hvilket giver anledning til, 
at MIJO drøfter dette med udstillingsudvalget. 
Bestyrelsen drøftede et principielt forhold omkring tilmelding/framelding af hunde til 
udstillingerne. Af og til tilmeldes hunde til forkerte udstillinger ved en fejl eller der kan være 
ønske om at framelde sin hund o.lign. Bestyrelsen indskærper, at vi følger DKK’s reglement, og 
at der kun kan flyttes/frameldes hunde, når det sker inden tilmeldingsfristens udløb. Al 
henvendelse vedr. økonomi i disse forhold skal ske til klubbens kasserer. 
 
 

5. Status Januar fest 2017 
 
Bestyrelseskontakt: LOHA. 
MIJO bestiller diplomer til årsdiplomerne. 
  
De respektive udvalg indmelder behov for årsdiplomer til LOHA, som koordinerer med den, der 
fremstiller diplomerne.  LOHA orienterer udvalgene om denne procedure. 



 
Det skal ligeledes kvalitetssikres, at der til januarfesten bliver bestilt det fornødne antal rosetter. 
Bestyrelsen ønsker ikke at opleve, at der mangler rosetter. 
LOHA bestiller det fornødne antal rosetter, efter indmelding af behov fra udvalgene. 
 
Bestyrelsen overvejer at hyre en fotograf til januarfesten for at sikre, at vi har billeder af alle, 
som potentielt set kan anvendes i et kommende Magasin. Udgifterne hertil skal holdes på et 
minimum. 
 
 

6. Budget for lydighedsprøve januar fest 2017 
 
Vi vurderer, at en stor del af potentielle deltagere vil være ikke-beagler og ikke-medlemmer af 
klubben. Bestyrelsen synes ikke, at Beagleklubben skal give tilskud ikke-beagler og ikke-
medlemmer. Derudover bemærker bestyrelsen, at udgiften for Beagle Klubben endvidere er alt 
for stor, selvom der kun ville være beagler tilmeldt. 
Bestyrelsen vil i stedet opfordre lydighedsudvalget til, at arrangere konkurrence på næste års 
VSS i Skærbæk, da dette sandsynligvis vil mindske omkostningerne markant. 
 
OLSO orienterer lydighedsudvalget om beslutningen. 
 
 

7. Fastlæggelse af dato og sted for generalforsamling 2017 
 
Vi placerer generalforsamlingen ifm dobbeltudstillingen på Fyn i maj 2017. Vi overvejer at starte 
generalforsamlingen i umiddelbar forlængelse af udstillingens afslutning og afholde denne nær 
ved udstillingsstedet. 
MIJO drøfter sted og tid med udstillingsleder Per Hergott. 
MIJO bliver bestyrelsesansvarlig ift planlægningen af generalforsamlingen 2017. 
 
 

8. Udstillingsaktiviteter, herunder forslag om indførelse af turnusordning ift placering af 
juleudstilling og udstillingernes placering på VSS 
 
Bestyrelsen beslutter, at juleudstillingen fremadrettet placeres skiftevis ØST-VEST for 
Storebælt de pågældende år, hvilket betyder, at juleudstillingen i 2017 afholdes vest for 
Storebælt. 
 
Bestyrelsen evaluerede ligeledes de input og vurderinger, vi har fået vedr. udstillingernes 
placering på VVS 2016. Det har overvejende været positive vurderinger, bestyrelsen har fået. 
Bestyrelsen besluttede herefter, at udstillingerne på VSS fremover (med virkning fra 2018) 
placeres søndag og mandag (i starten af VSS-ugen). 
 
MIJO orienterer udstillingsudvalget om beslutningen. 
 
 

9. Juniorhandling / Barn og hund herunder: 
 
a. Accept af, at ønske om 4 gange juniorhandling i 2016 ikke overholdes 
Bestyrelsen tager til efterretning, at vi måske ikke opfylder det opstillede ønske. 
 



 
b. Ændring af juniorhandling til ”Barn og hund” 
MIJO drøfter forholdet vedr. få deltagere til juniorhandlerkonkurrencerne med udvalget og 
fremlægger forskellige ideer og input til, hvorledes vi kan tiltrække flere børn og unge. 
Bestyrelsen har tiltro til, at udvalget kan træffe de nødvendige beslutninger for at fremme 
interessen for juniorhandling. 
 
 

10. Sporudvalget 
 
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om bevilling af 2 stk GPS’ere til brug for klubbens prøver. 
Bestyrelsen bevilliger det ansøgte med den klausul, at GPS’erne til daglig opbevares og 
administreres af sporudvalgets formand. 

 
MIJO og TOLA har gennem dialog med regionen arbejdet på at forbedre samarbejdsklimaet på 
sporområdet i region Nordjylland og bestyrelsen konstaterer, at der nu er et forbedret 
samarbejdsklima i regionen. 
 
 

11. Beagle Klubbens fødselsdag på juleudstillingen 2016 
Klubbens 35-års fødselsdag (i december 2016) bør markeres på juleudstillingen i november 
2016 – bestyrelsen overvejer at være vært ved et lille arrangement. Dette meddeles senere. 
 
Bestyrelsesansvarlig: ASGR. 
 
 

12. Nyt fra sundhedsudvalget (TOLA, METN): 
MIJO træder ind i udvalget. 
 
a. Status på IGS screeningen 
Vi har stadig et ønske om at få klarlagt, hvorvidt IGS udgør et problem for de danske beagler – 
bestyrelsen tager til efterretning, at den gennemførte undersøgelse var utilstrækkelig og for 
fejlbehæftet. 
Bestyrelsen ønsker at gennemføre en ny screening og er enige om, at det skal være gennem 
en blodprøve, screeningen skal foregå – for at sikre validitet i og tiltro til undersøgelsens 
resultater og evt. konklusioner. 
Bestyrelsen er enig om, at afdækningen af evt IGS-problem hos danske beagler har det 
primære formål at sikre et validt oplysningsgrundlag til bestyrelsen og til klubbens opdrættere i 
deres avlsarbejde. 
 
b. Forslag fra DKKs sundhedsudvalg v. Helle Friis Proschowsky vedr. IGS 
Sundhedsudvalget kontakter DKK’s sundhedsudvalg for at aftale et videre forløb i processen. 
 

 
13. BSI listen (Breed Specifik Instructions) 

 
På baggrund af henvendelse fra DKK om mangel på udfyldte BSI-blanketter beslutter 
bestyrelsen, at vi fremadrettet (første gang på juleudstillingen november 2016) beder 
udstillingslederen om at sikre, at DKK-blanketten udleveres til ringsekretæren, til udfyldelse af 
dommeren efter endt bedømmelse. Dommeren kan her give sin mening om, hvorvidt der 
opleves forhold, der udgør udfordringer ift sundhed og funktionsevne for racen. Også positive 
forhold for racen kan nævnes. Beagleracen er ikke på DKK’s observationsliste vedr. 



 
sundhedsforhold og funktionsevne, men vi er stadigvæk forpligtet til at udlevere blanketten. 
Efter udstillingen indsendes blanketten i underskrevet stand til DKK. 
 
 

14. Bestyrelseskultur og kommunikation, herunder: 
    

a. Bestyrelsesmails og indkommende post til TOLA og ny sekretær 
Bestyrelsen bekræfter, at mails og indgående/udgående post fortsat går til både formand og 
sekretær – og at alt materiale hurtigst muligt uploades, så alle til hver en tid har mulighed for at 
søge oplysninger om postgangen på det fælles Google Drev. 
Det er tiltro til, at formand og sekretær kan vurdere, hvorvidt mails/materiale skal deles ud til 
alle i bestyrelsen. 
Der er i øvrigt tillid til, at alle bestyrelsesmedlemmer udfører og røgter deres portefølje på 
bedste vis. 
 
b. Forretningsgang ved bestyrelsesbeslutninger på mail/messenger m.m. 
Indgået post skal uploades hurtigst muligt – og evt. svar afgivet af formand og sekretær 
meddeles alle hurtigst muligt. Således sikres hele bestyrelsen til stadighed et 
informationsoverblik og kan løbende følge med. 
Dagsordens punkter skal meddeles i god tid til formanden, så der kan lave en dagsorden ca. 5 
dage før hvert bestyrelsesmøde. 
 

 
15. Medier 
 

a. Google Drev 
   Alle er på, og det fungerer fint. 
 
b. Status fra ”medie-gruppen” (bestyrelsesudvalg – MIJO/TOLA) 
Bestyrelsen imødeser, at der kommer deltagere til det annoncerede redaktionsudvalg for 
Magasinet. Bestyrelsen ønsker, at der bliver dannet et levende og ansvarsfuldt 
redaktionsudvalg, som tager ansvar for en fornyet redaktionel linje, der afspejler aktiviteter og 
arrangementer i klubben og som samtidig forpligter sig på at overholde udgivelsesdatoerne. 
Bestyrelsen ønsker i en periode at stå i spidsen for dette projekt.  
 
Bestyrelsen udpeger ASGR og OS som medlemmer i det kommende redaktionsudvalg 
sammen med den nuværende redaktion og de nye medlemmer, der har meldt sig. 
 
c. Kun én mailliste? 
En gammel beslutning, som søges gennemført snarest.  
Ansv. ASGR. 
 
 

16. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde 
 
- Bevillingen til DSS-instruktørkursus givet og tilpasset antal af deltagere. 
- Økonomisk tilskud til deltagelse i DM i Schweiss er blevet afvist med henvisning til, at det ikke 
er et Beagleklub-arrangement, men et DKK-arrangement. 
- Alle bestyrelsesmedlemmer deltager så vidt muligt i Regionledermøde 29. oktober. 
 
 



 
17. Postlister  
 

a. Indgående post 
   Ingen kommentarer. 
 
b. Udgående post 
   Ingen kommentarer. 
 
 

18. Opgavelisten, opfølgning/ajourføring 
 
Gennemført. 
 
 

19. Eventuelt 
 
- Alle overvejer kandidater til Årets Nuser 
 
 

20. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
- 10. december kl. 10.00 hos ASGR. 
 
 

21. Evaluering af mødet 
 
Godt møde. 

 
 
 
Referent 
OLSO 
 


