Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 18. juni 2017 kl. 09.00
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)
Afbud pga sygdom: Michael Johannesen

Referent: Mette Nødskov
1: Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt
2: Godkendelse af forrige referat
Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt.
3: Status på klubbens økonomi pr 31.05.2017:
Udgifter til magasinet reguleres automatisk, så snart det nye format træder i kraft. Udgiften til
Magasin nr 1/2017 i gl. format har været stor pga metalkavalkaden, men vi forventer at kunne
holde os inden for budgettet for 2017.
Der er lavet en fordelagtig prisaftale med Buchs. Der har denne gang været en yderligere
omkostning til rettelse til nyt format. Dette var der ikke taget højde for, men reelt.
Distributionsomkostningerne bliver markant mindre fremover.
Der skal findes præcise tal for antal medlemmer af Beagleklubben, så vi ved, hvor mange
magasiner, vi skal have trykt. Medlemslisten skal kigges igennem for at optimere det korrekte
antal, herunder frimedlemmer, såsom dommere, dobbeltmedlemsskaber, m.m.
Toke og Tina leverer listen over friabonnenter, bl.a. dommere, ca. 20 stk. Anna kigger på listen
over denne og melder tilbage.
Der tilrådes, at der laves korrekt udførligt regnskab over hver udstilling, så man kan se hvilke
præmier, krus, cert-fade, m.m. er uddelt. Dette er udstillingsudvalgets opgave. Dette vil gøre
optælling af lagerbeholdning nemmere. Ole taler med udstillingsudvalget.
Der tales om bestyrelsens telefon honorar skal nedsættes til 100,- kr. i kvartalet i stedet for de
300 kr. p.t. Dette vedtages med virkning fra 3. kvartal.

4: Generalforsamling 2017: (opfølgning)
-

Ønske om mere gennemskuelighed/åbenhed i klubbens økonomi.
o

Vi vil forsøge at dele aktiviteter, regionsledermøde, seminar m.m. op i delposter
fremover. Regnskabet 2017 vil blive mere gennemskueligt for alle medlemmer.

-

Supplement ift. Udvalgsposter:
o Toke og Michael er nu med i web-teamet og vil stå for drift/vedligehold af
hjemmeside.
o Lone er fortsat regionskontakt.

-

Påføre hjemmesiden udvalgsansvarlige: Er allerede sket.

-

Opfordring om en mere opdateret udgave af sporudvalgets hjemmeside.
o Det er udvalgenes opgave at sørge for ny/opdatere tekst til hjemmesiden.

-

Vedr. sporudvalgets GPS’er. Er det søgt tilladelse?
o Dette spørgsmål er vendt i Sporudvalget, og de vender tilbage med svar snarest.

-

Evt. om elitespor:
o Bestyrelsen mener, at der er skrevet korrekt i referatet fra 180217.

5: VSS 2017 og VSS 2018:
-

VSS 2017: - opfølgning og status
o Pt er der 28 tilmeldt camp-enheder og 11 hytter. Anna Sofie er kontaktperson og
melder tilbage med en ny status d. 29. juni 2017.

-

VSS 2018 – hvem og hvor
o Anna Sofie Gothen og Ulla Hvidberg har været rundt på Fyn og se efter mulig
camp-plads. Der blev kigget på Å–camping 6 km fra Assens, som så lovende ud,
ligger ved vandet, flotte og gode naturområder, gode fiskemuligheder, m.m., og
de unge ejere er åbent for VSS. Der arbejdes videre med projektet med de
frivillige, som vil hjælpe til. Så snart der ligger tal for pladsen m.m., fremlægges
dette for bestyrelsen. Fyns regionen har ikke ressourcer til at deltage i VSS
planlægning ifølge regionslederen.

6: Januarfest 2018:
-

Vildbjerg hallen er lejet til en fordelagtig pris. Blå håndboldgulv, så der ikke skulle være
glat i udstillings ringen. Maden er på plads. Alle værelser er booket til d 15. august til
Beagleklubben, frigives herefter til andre.

7: Nyt fra sporudvalget:
-

Prisen for sporseminaret midt i september er nedsat til 1000,-kr inkl. startsæt, da man
ønsker, at så mange så muligt kan deltage. Nyt budget fremsendes til bestyrelsen
snarest

-

GPS registrering undersøges jvf generalforsamlingsspørgsmål

-

Nyt kaninslæbs-reglement er på vej

-

VSS prøven er der styr på. (3 dommere og 6 hjælpere)

8: Nyt fra lydighedsudvalget og agilityudvalget.
-

Ansøgning om tilskud til deltagergebyr og kørsel til DSS-seminar. 4 ansøgere.
o Der gives 4000 kr. i alt til de 4 BK-aktive og deltagende instruktører. Det er op til
dem at selv dække alle deres omkostninger inkl. kørsel.
o Officiel tiltrædelse af autorisation for 2 nye instruktører i klasse 1 – Jette Lorenzen
og Benedikte Blom. Dette er hermed godkendt.

9: Beagleklubbens medlemskab af DSS
Bestyrelsen har drøftet klubbens medlemskab af DSS, som gentagende gange de sidste par år
har været behandlet i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede udviklingen gennem de seneste år,
hvor vi har måttet konstatere, at der er klubber, der udtræder, og at der er færre og færre
aktive dressurpladser.
Det er p.t. kun i Storkøbenhavnsområdet, at der er aktive pladser.
Jvf referatet fra DSS årsmødet tidligere på året fremgik det, at der deltog 9 BK-instruktører, få
repræsentanter fra de øvrige klubber og 6 selvstændige instruktører. Bestyrelsen konstaterer,
at der således er et stort sammenfald mellem Beagleklubben og DSS.

Det kan skyldes mange ting, hvor vi bl.a. konstaterer en vækst af private træningspladser,
mange øvrige spændende tilbud til hundene og deres ejere osv. DKK og DCH er også et tilbud,
som mange beagleejere over hele landet benytter sig af.
Udviklingen i træningsmetoder og det store arbejde for racen gennem mange lydighedspladser
gennem årene har efter bestyrelsens mening også haft indflydelse på, at flere ikke føler et
særligt behov for at gå på en DSS-plads, men finder det muligt at benytte sig af andre tilbud –
på ”trods af”, at de har en beagle.
Bestyrelsen beslutter derfor, at Beagleklubben udtræder af DSS samarbejdet med virkning fra
01.01.2018.
Tina og Ole orienterer DSS og lydighedsudvalget herom.

10: Nyt fra sundhedsudvalget
-

Intet nyt….

11: Hvalpeliste:
-

Indmeldelse af hvalpekøbere.
o Bestyrelsen slår fast, at man ikke har pligt til at melde indmelde hvalpekøbere
med udenlandsk adresse grundet store omkostninger for klubben.

-

Registrering af kuld for ung tæve.
o Der ansøges om dispensation til at få kuld på hvalpelisten, hvor tæven ikke
overholder kravene grundet, at den ikke var fyldt 18 måneder på
parringstidspunktet. Med baggrund i tidligere afgørelser i lignende sager, giver
bestyrelsen ikke dispensation til ansøger. Konsekvensen heraf er, at ansøgerne
ikke får sit kuld på hvalpelisten og slettes hermed fra opdrættervejviseren i 3
mdr. ifølge klubbens regler.

12: Nyt fra udstillingsudvalget:
-

Udvalget føler sig presset på at skulle levere 10 % af omsætningen til klubbens
fælleskasse, så derfor har de valgt følgende:
o Der udleveres ikke længere værdikuponer på udstillinger

o Når lagerbeholdningen på Cert-fade er slut, så udleveres de heller ikke mere.
o Pt er der et lager af præmieringsbånd, som udleveres til en af farverne er brugt
op - herefter går man over til brug af kortvisning, som DKK allerede gør.
o Man vil gradvis udfase graveringer i pokaler.
-

Udstillingsudvalget ønsker forsøgsvis at lave 2 Cert-udstillinger samme dag – første
gang d. 7. oktober 2017 i Nordjylland og igen d. 14. april 2018 på Sjælland. Dette
halverer hallejen pr. udstilling og giver mulighed for deling af dommerudgifter, hvis
man evt. deler med de andre racer, som har inviteret samme dommer. Dette skal
evalueres efterfølgende.

-

Ang. spørgsmål om leje af VSS-græsplæne samt deltagerpræmier, så er det, som det altid
har været og med betaling pr. forbrug i hvert udvalg.

-

Til info så er Anna Sofie Gothen blevet autoriseret som dommer for hele gruppe 6.
Tillykke.

13: Medier:
-

Evaluering af magasin 2/2017 – format, indhold, m.m.
o Indbydende blad, dog må de hvide kanter på forsiden gerne fjernes, så der er ens
farve i baggrunden på magasinet. For genkendelighedens skyld, skal ”L” i
”Beagle” på forsiden laves til den gamle grønne, som vi er vant til. Kun hørt roser
om det nye format.

-

Web-shop – nye indkøb
o Der er kigget på 5-6 nye artikler i spil til web-shoppen. Mere om dette følger…

14: Godkendelse af anmodning om uddannelse som eksteriørdommer:
-

Katrine Jeppesen har ansøgt om uddannelse til eksteriørdommer. (formanden forlader
mødet pga inhabilitet i denne sag). Bestyrelsen vurderer, at Katrine er fuldt kapabel til
at tage denne uddannelse, og anmodningen er hermed godkendt.

15: Iværksættelse af revision af ” håndbogen” på hjemmesiden:
-

Ej opdateret:

o Punktet om, hvem der sidder i hvilke udvalg fjernes fra håndbogen, da det
alligevel står på hjemmesiden.
-

Forslag til arbejdsgruppe til gennemgående revision af håndbogen:
o Håndbog OLSO, ASGR
o Hjemmeside MIJO, TOLA

16: Formands – og bestyrelsesbeslutninger siden sidst.
-

Toke Larsen har anmodet om uddannelse som eksteriørdommer, hvilket bestyrelsen
mellem de 2 bestyrelsesmøder har godkendt.

17: postlister
-

A indgående post
o LISTE på Google Drev

-

B udgående post
o LISTE på Google Drev

18: Opgavelisten:
-

Opfølgning på tilbud på hjemmeside fra firma, som laver hjemmesider for andre racer.
o Hjemmesiden har nogle fejl og mangler og er ikke tidssvarende. Dog har vi
mange detaljer i nuværende system, som vi har svært ved at få andre steder til
fornuftig pris. Der arbejdes videre på sagen.
o ASGR aftaler møde med Aage. OLSO taler med DKK om deres tilbud til
specialklubber.

-

Ajourføring/redigering af tekst på hjemmeside vedr. krav om attest om IGS/MLS pr.
01.06.2017
o Der skal stå de nye kriterier for optagelse på hvalpelisten. TOLA og AGSR

19: Eventuelt
-

Ingen….

20: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

-

søndag d. 10. september 2017 hos ASGR

-

søndag d. 18. november 2017

21: Evaluering af møde

-

God dialog på tværs.

-

Fin enighed

-

God ide at holde sig til et punkt af gangen. Alle er meget engageret 

040717
Ole Sørensen

