Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 17. september 2022 kl.
10.00 - ca. 15.00
Smørmosevænget 35, Thurø
Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Nana Wirenfeldt Jensen (NAWJ), Alexander VellageThiesen (ALVT)
På via Teams: Tina Jason Clausen (TICL)
Ikke tilstede: Mette Nødskov (METN)
Dagsorden:
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Dagsorden er godkendt
2. Godkendelse af sidste referat.
Sidste referat godkendt
3. Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag fra medlemmer
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
- ingen store beslutninger, men se vedhæftede pdf-filer (mails om VSS og sporhitliste)
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Anette og René Aaris-Larsen, som ønsker at give vandrepokaler til agility. Bestyrelsen er altid glade for at folk gerne vil bidrage til bl.a. vandrepokaler og der er
takket Ja tak. Desuden ønsker hun desuden at stå for hitlisten til agility.
VSS:
Maillisten og refleksioner over VSS – drøftet og taget til efterretning.
Modtaget mail fra De Hvide Svaner i Karrebæksminde - til orientering omhandlende vandaliseret
hytte. Et enkelt tilfælde med en hytteudlejning, der blev efterladt vandaliseret. Campingpladsen
har efterfølgende kontaktet lejer, som efter al sandsynlighed vil modtage en efterregning/erstatningskrav fra campingpladsen direkte. Hytterne er udlejet direkte igennem campingpladsen og
angår ikke klubben som sådan.
Dette er en privat sag, men klubben forventer af vores medlemmer, at sager af en sådan karakter
ikke forekommer, da det selvfølgelig influerer på klubbens ry og renommé.
5. Status på klubbens økonomi (LOHA)
- status dags dato så tæt på mødedato som muligt
I korte træk:
Kontingenter:

vi kommer til at mangle lidt kontingentindtægter

Opdrætterindmeldte medlemmer:

Konsistente de seneste 3-4 år

Magasiner:

Mangler en lille regning fra Portopartner (distribution). Forventer en mindre overskridelse grundet stigende papirudgifter.

Administration:

Skåret ind til benet, bl.a. fra flere Teams-møder og ændrede
vaner. Bestyrelsen har fastsat, at der (kun) er minimum 1
fysisk møde pr. halve år (dog med skyldig hensyntagen til
karakteren af evt. udfordringer). Derfor kun brugt ca. halvdelen af budgettet pt.

Bestyrelsen er klar over situationen med et faldende antal medlemmer:
Et emne, der tages alvorligt og desværre er en generel tendens i mange specialklubber. Vigende
medlemstal kræver rettidig omhu. Vi skal ikke bare konstatere de faldende medlemskontingenter,
men også agere i tide, før det bliver forretningskritisk. Klubben har taget beslutning om, at der
skal tages aktion på denne problematik.
Herunder diverse snak frem og tilbage om mulige tiltag/løsninger til faldende medlemstal (en idé
runde):
OLSO: Generelt en samfundsmæssig tendens til, at foreningskulturen fortrænges af individualistkulturen (”what’s in it for me?”) Giver udfordring ift hvad vi så kan tilbyde til medlemmer som fordele ved at være medlem. Udstilling er den sidste aktivitet i klubben, som har et udvalg og kun et
fåtal udstiller. Vi skal kunne opstille en række gode ting, man støtter ved at forny sit kontingent,
selvom vi ikke har fordums bredde i aktiviteter og regional dækning.
ALVT: forretningsmæssigt indblik – båd der lækker – men heldigvis kommer der stadig kapital
ind. Dog skal man overveje at reparere båden eller købe ny, imens man har egenkapitalen til det,
ellers så synker den. Enighed om, at der skal tænkes ud af boksen inden det er for sent.
Flere artikler i magasinet om forskellige aktiviteter med beaglen, hvad kan den, hvad giver den,
familiehunden, der hjælper folk igennem hverdagen, oplevelser med træning af redningshunde.
Generel snak om - hvad er der reelt af klubaktiviteter? Enkelte regioner er aktive med arrangementer, men ingen permanente træningspladser inden for aktiviteter som lydighed, agility,
schweiss eller Nose Work. Meget få specialklubber har i dag egne træningspladser, fordi markeret er overtaget af private udbydere, som tilbyder individuel træning formiddag, eftermiddag og
aften 7 dage om ugen. Foreningsudbuddet fra tidligere var ofte drevet af ildsjæle, som brændte
ud efter nogle år og ikke er blevet afløst af andre og yngre medlemmer.
ASGR/ALVT- samarbejdsordninger? Skal vi markedsføre Beagleklubben mere offensivt og aktivt? Eksempelvis at tilbyde rabat på aktiviteter i andre klubber? Eller hos forsikringsselskaber?
OLSO: Grundlæggende værdi i klubben = gøre racen bedre og dermed sikre hvalpekøbere en
sund og rask hund. Allerede i dag i er adgangen til hvalpelisten skærpet med krav om test osv.
Idé:
ALVT:

Klubben tilbyder støtte til uddannelse af f.eks. NW-instruktører, som kan være med i
arrangørgrupper (ildsjæle) og være med til at arrangere prøver osv., som klubbens
medlemmer får tilbud om at deltage i og klubben kan tjene penge på.
Det er nok vigtigt, at vi ”push’er” personer/regioner. Hvis klubben betaler uddannelse,
så skal personen investere timer, som ”tilbagebetaling”. På den måde kommer der
fremtidige indtægter i klubbens økonomi.

En idé kunne være at samle alle regioner til møde (eksempelvis via Teams) og de steder, der allerede i dag ikke har en fungerende region, kan det evt. være potentielle ildsjæle/interessenter, der prikkes på skulderen.
Derfor her et OPRÅB: Er der nogle, der vil være med til at starte NW i Beagle Klubben?
Bestyrelsen arbejder videre med:

input-møde via Teams – præsentere ideen om hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang i klub regi. F.eks. spor, NoseWork og andre gode aktiviteter for beaglen og dens næse.

Ovenstående hører desuden til under aktiv medlemspleje.
6. Medier: (ALVT)
- status for opdatering/revision – elektroniske udgaver af magasiner fra 2018-2022?
- status vedr. overgang til medlemskartotek hos DKK
- Værdikuponer og hjemmeside/NEMTILMELD
Pt kører hjemmesiden på den nye database – dvs. det der ligger nedenunder kører på den nye
platform.
Pt. mangler samspillet med DKK-registret. Når dette er rettet, så er der direkte tilgang til hundeweb.
Opkrævninger osv. vil fremadrettet kører gennem DKK, mens aktiviteter/kalender stadig skal køres selvstændigt. Dette vil i sidste ende betyde mindre administrativt arbejde.
Mail-listen vil stadig eksistere, dog på en anderledes måde (detaljer følger).
Værdi-kuponer:
Udleveret på VSS 2022 – koden på værdikuponer kan benyttes ved tilmelding via NemTilmeld til
andre aktiviteter.
Gamle værdikuponer: sendes ind?? ALVT går i tænkeboks med hensyn til håndteringen af gamle
værdikuponer, jvf indlæg på generalforsamlingen 2022.
7. Nyt om spor-aktiviteten (METN)
- svar til medlem om hitliste 3t/400 m
Forundring over, at hitlisten for spor er bygget sådan op, at ved pointlighed imellem hunde, er det
alderen på hunden, der i sidste ende er det udslagsgivende. Derfor vil den yngste hund ved pointlighed altid blive guldhund.
Lidt snak frem og tilbage om, at det konstateres, at det ofte er på VSS prøven, at der uddeles
maksimale point. Måske dommeren skal have præciseret, at maksimale point gives til det ypperste. Selvfølgelig skal dommeren tværtimod også give maksimale point, hvis dommeren mener
det er godt gået, så skal det selvfølgelig belønnes.
Tilkendegivelse - Tager henvendelse til efterretning – fastholder for nærværende stadig kriterierne for hitlisten efter samråd med klubbens schweiss-ansvarlige.
8. VSS (OLSO)
- Evaluering af VSS 2022
Tilbagemeldinger på, at aktiviteter foregik rundt omkring og desværre ikke var samlet på pladsen
pga manglende plads.

o
o
o
o
-

Agility (Faxe Ladeplads) – 30 min væk
Udstilling (DCH Næstved) – 5 min væk
Og selvfølgelig schweiss (Store Dyrehave)
VSS’23 har fokus på at samle aktiviteterne i højere grad (schweiss dog altid andetsteds)

Hvis vi ønsker, at hyttebeboere og camping-beboere i højere grad skal have fællesskab, så
er det nødvendigt at have et fælles samlingssted. Telt med borde/stole er imidlertid ofte meget dyre at leje. Heldigvis var der mulighed for lån af lokale til blandt andet banko.
Sikre gode faciliteter til udstilling samt andre fællesaktiviteter?
Telte der kan holde til en smule vind vil være nødvendigt �
Mangel på skraldespande på campingpladsen - blev påpeget løbende hele uge 29
Banko-aften gav fin indtægt
Grillaften blev heldigvis taget godt imod – 64 deltagere

Telte ifm VSS:
Arbejder videre med muligheden for erhvervelse af nye kraftigere telte i samarbejde med udstillingsudvalget. Der skal arbejdes på nem mulighed for at låne telte på tværs af aktiviteter.
Bestyrelsen arbejder videre med indkøb af telte evt. med logo på.
- VSS 2023 – Sønderjylland (OLSO) – aftalt med Region Sydjylland
Region Sønderjylland er i gang med at arrangement
- VSS 2024 – Bornholm uge 28?? (OLSO m.fl.) – undersøges stadig
- VSS 2025 – Midt/vest Jylland
- VSS 2026 – Nordsjælland??
- VSS 2027 – Fyn??
9. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)
- Opdrætterseminar 1. oktober – status
Opdrætterseminar:
Opdrætterne er rygsøjlen med hensyn til nye medlemmers indgang til
klubben. Husk Klubbens image er med til at sælge hvalpe gennem klubben.
-

-

Invitation sendt ud til opdrættere.
Program på plads
o Allergi foredrag ved dyrlæge
o SRMA (sjælden sygdom, men stadig vigtig at følge op på)
Avlskrav – frivillig registrering?? revidering af avlsanbefalinger?? På opdrætterseminaret tages forskellen på avlskrav, avlsanbefalinger og frivillighed op, så forskellen er tydeliggjort.
DKKs sundhedsudvalg har anbefalet, at man såfremt man ønsker, starter med frivillig registrering.
Rullende optagelse på opdrættervejviseren er iværksat og vil desuden nævnes på opdrætterseminaret – dette blev behandlet under sidste bestyrelsesmøde – web-teamet arbejder videre med dette.

10. Aktiv medlemspleje (Alle)
se punktet med økonomi – pkt. 5

11. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)
OLSO gennemgår de vigtigste punkter fra udstillingsudvalget. Der henvises desuden altid til deres seneste referat. Erstatningsdommer til Haverslev (Søndag) endelig fundet efter længere tids
søgen.
På Facebook er der oprettet en lukket hjælpegruppe (Frivillige til Beagle Klubbens udstillinger),
hvor alle kan tilbyde deres hjælp. Dette er lavet med afsæt i udvalgets nye måde at organisere
udstillingsansvaret på.
Ved seneste udstillingsmøde - Opfordring til revision af den nuværende forretningsorden herunder dommerudvælgelse, da der er et ønske om at inkorporere ”elastikformuleringer”. Proces skal
igangsættes med udvalg.
Brugt 9000,- af hensættelse midler til oversøisk dommer og lidt brugt til ekstra udstyr til VSS-udstillingen.
12. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
- Inspirationsdage i oktober – OLSO deltager i formandsmøde samt 2 workshops lørdag.
Lone også tilmeldt lørdag.
OLSO nævnte, at han svingede forbi DKK og Jørgen Hindses jubilæumsfejring i august måned.
13. Postlister
a. Indgående post
- henvisning til Google Drev
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev
14. Næste bestyrelsesmøder:
Næste møde lørdag d. 10. december – TEAMS kl. 13-16
15. Eventuelt
Den flyer, som vedlægges stambøgerne, trænger til en overhaling – NAWJ vil tage et kig på den.
16. Evaluering af mødet
Godt konstruktivt fysisk møde.
Venlig hilsen
Ole Sørensen

