
Referat 28/8 – 2018 Beagleklubbens sporudvalg 

 

Deltagere: 

Karin Jallov 

Benta Dons Møller 

Frank Andersen 

Allan Bonde Christensen 

Mette Nødskov 

 

Dagsorden: 

 

1. Forretningsorden 

2. VSS prøven 2018 

3. Venskabskampen 

4. Artikler til blad 

5. Championat regler – Hvor gemmes de, hvilke aftaler har vi? Aftaler med udlandet. 

6. Nosework…… Hvordan får vi det i gang 

7. Prøver generelt i hele landet. 

 

1. Forretningsorden 

Det er Ole’s version vi skal tage at se på. 

Pkt. 2.1 Uddannelse af instruktører kan vise sig svært at leve op til, da det vil kræve meget af 

instruktørerne. Punktet revideres, så der ikke stilles så store krav til instruktørens uddannelse. 

Pkt. 2.2 ”Udvalget er ansvarlig” bør ændres til opgave. Man skal være varsom med anvendelse af ordet 

ansvarlig. 

Pkt. 4.1 ændres til, at udvalget har til opgave at koordinere frem for at være ansvarlig 

Pkt. 6.2 ændres til: At udvalgets medlemmer vælges for en 2 årig periode. I det tilfælde, at alle medlemmer 

af udvalget fratræder, vil den halvdel af det nyvalgte udvalg være på valg allerede efter 1 år. 

Pkt. 7.1.2 Der er sket en ændring i praksis – Kasserer sender udgiftsbilag til Beagleklubbens regnskabsfører 

som så foretager udbetalinger. 

Pkt. 7.1.5 ændres til Kasserer. 

Pkt. 7.1.6 ændres til sporudvalget, kasserer bistår klubbens regnskabsfører i udarbejdelse af årsregnskab. 

Bilag 1: Formandens opgaver – Formanden er ikke ansvarlig for overblik over sociale medier. 

Kasserer: Årsregnskab for pladser fjernes, Løbende regnskab fjernes. 

Udbetale penge fjernes.  

Sekretær: Skrive til medlemmer ang. Årsdiplom og rosetter Flyttes til hitlisteansvarlig. 

Ansøgning til naturstyrelsen fjernes, Nyt fra udvalget og opdatering af hjemmesiden aftales indbyrdes. 

Hjemkaldelse af pokaler flyttes til den pokalansvarlige. 

 

2. VSS Prøven 

Der var enighed om, at Kjeld Lorentzen skulle have opgaven med at arrangere VSS prøven 2019. Dog skal 

formaliteter ang. afholdelse af prøven afklares i bestyrelsen inden. 

 

 



3. Venskabskampen 

Den kører efter planen – depositum til overnatning er godkendt af Bestyrelsen.    

 

4. Artikler til blad 

Vi er for dårlige til at få artikler frem til bladet. Der bliver lavet en længere artikel omkring DM til bladet.  

Der skal laves en artikel, der ansporer folk til at afholde prøver – der er for få prøver i landet lige nu. 

Der er forslag om en artikel, der ansporer til at udvikle de eksisterende sporpladser og oprette nye. 

Allan laver reklame for opstart af sporpladser – godkendes i udvalg (helside) 

 

5. Championater 

Karin ringede til DKK for at undersøge, hvor de var. DKK har ikke noget på aftaler med udlandet. Karin 

foreslår, at bestyrelsen inddrages, så de forefundne dokumenter findes og gemmes, hvor de kan tilgås af 

udvalget. 

 

6. Nosework 

Hvordan får vi gang i nosework ….. evt. reklame som med opstart af sporpladser.  

Annonce til bladet. 

Udvalget kan evt. trække på eksisterende netværk for at tilskynde til opstart af pladser. 

Der er muligheder for: 

- klubben kan støtte opstarten af nosework økonomisk. Der findes en del private pladser.  

- Udvalget kan hjælpe med oprettelse af officielle prøver.  

 

 

7. Prøver generelt i hele landet 

Der afholdes for få prøver. Der bliver pt. kun afholdt i Nordjylland.  

Hvordan får vi flere prøver arrangeret i resten af landet? 

Udvalgets medlemmer kontakter netværk for at tilskynde til oprettelse af flere prøver. 

 

 

8. Ny mødedato 

2. oktober 2018 kl. 19:00 

Input til dagsorden skal være sekretæren i hænde senest d. 30. september. 

 


