
Referat af møde i Beagleklubbens sporudvalg d. 18/12 – 2018 

 

Deltagere: 

• Karin Jallov 

• Frank Andersen 

• Allan Bonde Christensen 

• Mette Nødskov 

 

Dagsorden: 

1. Hvem kommer til januarfesten? 

2. Bestille diplomer hvem gør det? er det bestyrelsen ? 

3. Rosetter og pokaler....Hvem har hvilke pokaler og har vi hørt fra folk om de kommer retur? skal der i så fald 

skrives til dem? 

4. optælling af DIPLOMER, optælling af pins og egeblade 

5. Spor prøver næste ÅR.  

6. Nyt fra bestyrelsen 

7. udvalgsmødet og regionsledermødet 

8. Dropbox 

9. Eventuelt  

 

Referat: 

1. Hvem kommer til januarfesten? 

Det er der ingen der gør. Derfor skal der laves materiale til pokaluddeling.  

Benta sørger for materialet laves. Karin har overblik over hvem der er champions. 

 

2. Bestille diplomer hvem gør det? er det bestyrelsen ? 

Mette vender tilbage omkring dette punkt. Udskrift af hitlisterne bruges som reference. 

 

3. Rosetter og pokaler....Hvem har hvilke pokaler og har vi hørt fra folk om de kommer retur? skal der i så 

fald skrives til dem? 

Benta står for pokaler og bør have et overblik over hvem der mangler. 

 

4. optælling af DIPLOMER, optælling af pins og egeblade 

Alt skulle være samlet ved Karin, som indgiver det til regnskabet. Frank og Benta giver besked til de som skal 

hædres om at sende et billede ind af deres hund. Frank og Benta sørger for at videresende til pgkdk@outlook.dk 



5. Spor prøver næste år.  

Der kommer prøve uden dommerledsagelse samt venskabskamp. Karin vil oprette prøve i foråret og muligvis også 

i efteråret. Udvalget er ikke bekendt med yderligere prøver. 

  

6. Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har godkendt championat, forretningsorden og pokal. 

 

7. udvalgsmødet og regionsledermødet 

Den nye hjemmeside blev forevist.  

Klubben er måske på vej ind i en ny tid. Der er bl.a. ikke noget lydighedsudvalg længere. Det samme kan ske med 

sporudvalg medmindre der kommer nye medlemmer til ved valg.  

Mette orienterer om, at bestyrelsen ikke har behandlet emnet endnu. 

  

8. Dropbox 

Allan har oprettet dropbox. Inviterer udvalgets øvrige medlemmer. 

 

9. Eventuelt  

Karin vil se om hun kan få overblik af økonomien og få kaldt regnskaber hjem for sporpladserne. 

Hædring af nordiske champions – skal dette ske? Udvalget drøfter dette emne sammen med elitespor og 

spor uden dommerledsagelse på næste udvalgsmøde. Karin forslår at de nye championater indgår i 

hædring ved januarfesten 2020. 

 

10. Ny mødedato 

Karin vender tilbage, men forvent, at det bliver i februar. 


