Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 20. februar 2022 kl.
13.00 - ca. 15.00
TEAMS-MØDE
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)

Dagsorden:
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Dagsorden er godkendt
2. Godkendelse af sidste referat.
Sidste referat godkendt.
OLSO: Forslag til årets nuser diskuteret og forslag er i spil. Diskuteres under dette møde om vi
fastholder forslag.
3. Indkomne forslag fra medlemmer
- Intet modtaget
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
- Hædring/fejring af 2021 resultater udskudt pga COVID19 og aflysning af udstilling
Ny dato til den årlige hædring/fejring skal findes. Oplagt er i forbindelse med udstilling.
OLSO nævner desuden der skal tages højde for logistik med pokaler indenfor de forskellige aktiviteter. Vi koordinerer med udstillingsudvalget om dato.
- Regnskab 2021 – hensættelses- og afskrivnings-dialog – forslag tiltrådt
Årsregnskab er lavet og sendt.
LOHA – foreslår Teams møde om årsregnskabet/revision idet flere af de deltagende bor på
tværs af landet.
Snak faldt derefter på afskrivning af bl.a. klistermærker – ASGR foreslår at give dem til nye
medlemmer og/eller dem der benytter gratis udstilling for baby/hvalpe. På den måde kan vi
komme af med dem. Desværre er der ingen der umiddelbart har kendskab til disses lokation.
Det undersøges.
- Godkendelse af budget for ”ha’ det sjovt med din beagle-dag” 22.5.22
Budgettet er godkendt
- Tegning af standard klubforsikringer gennem Top Danmark
Lidt billigere end sidste år, så det er kun godt.
- Svar til medlem pba forrige referat vedr. ”for unge hvalpe på udstillingsområde”

Der er svaret på henvendelsen og det er taget ad notam.
5. Generalforsamling 2022 – Fredag d. 13. maj (ifm DKK-Roskilde (OLSO)
- Lokale booket (i Hillerød)
- Indkaldelse i Magasin klargjort – ASGR og NAWJ på valg – begge villig til genvalg
- Dirigentforespørgsel sendt ud
Ligges i forbindelse med DKK Roskilde – St. Bededag (helligdag og derfor muligt for flere medlemmer at deltage).
Flere forskellige lokationer forsøgt booket bl.a. DKKs lokaler, men desværre uden held. Derfor
blev lokale i Hillerød booket grundet lokal kontakt.
Dirigentforslag er i hus.
Deadline 1. april for evt. nye kandidater skal være sendt til Nana Jensen, nawj@beagleclub.dk,
Udstillingsudvalg – to på valg - Marianne Bach og Per Hergott Petersen - ønsker ikke at genopstille.
6. Status på klubbens økonomi (LOHA)
- status dags dato så tæt på mødedato som muligt
Regnskabsåret er lige startet og derfor får vi ikke meget ud af det nuværende regnskab. Den
gode nyhed er, at alt budgetteret overholdes.
Lille nedgang på medlemskontingenter, men dette er forventeligt og desværre en løbende tendens, der ses i klubben.
Stadig få poster og tidligt på året og derfor, er der ikke brugt meget tid på at diskutere regnskabet på dette bestyrelsesmøde.
7. Medier: (ALVT)
- procesplan for opdatering/revision af gl. hjemmeside
ALVT gennemgår status:
Obs på afstemningssystem – vigtigt op til GF at dette modul virker.
Værdikuponsystem er kommet op at køre på det nye system. Fuldt ud tilgængeligt værdikuponsystem. Meget lig det vi har i dag.
Mulighed for at indtaste direkte i NemTilmeld – dvs. værdikupon kan benyttes direkte ved betalingen. Desuden nemt at se direkte på opgørelsen, der genereres fra NemTilmeld.
NemTilmeld blev brugt til opdrætterseminaret 2021 med fin succes.
OLSO: til VSS bliver det også NemTilmeld, der bruges – værdikuponer kan benyttes med det
samme.
ASGR – fint hvis flere kunne få adgang til systemet bag. ALVT forklarer at der er flere forskellige
niveauer af adgang (fra kigge adgang til nørde-funktionen).
Tanken er ”hårdt skifte” af hjemmeside på søndag d. 27/2.
OLSO: Ville lige benytte lejligheden til at sige tak for det kæmpe stykke frivilligt arbejde der er i
udviklingen af hjemmesiden og det skal værdsættes.
8. Nyt om spor-aktiviteten (METN)
- METN varetager/koordinerer nu (i samarbejde med Jørgen Lawaetz og Karin Jallov)

al aktivitet, der måtte opstå.
- OK til schweissprøve 1. maj i Rold Skov (Rikke V.S.) (forespørgsel 21.12.21)
Rikke V. S. og Jørgen L. har sammen givet deres syn på hitlistereglerne, som nu er nået så
langt, at de ligger til godkendelse.
METN fortæller om nye hitlisteregler, som stadig kan nås at gælde fra 2022, idet der ikke har
været nogle beagler til prøve endnu i år. Derfor ønskes hitlistereglerne at kunne træde i kraft
hurtigst muligt.
Jørgen Lawaetz deltog kort i Teams-mødet, for at forklare baggrunden/ideen med specifikt et
punkt i de nye hitlisteregler.
Take-home message: Det er hundes resultater, der tæller og ikke førerens.
LOHA forklarer at Agility hitlisten er modsat – dvs. 1 hund kan fremgå med 2 førere på listen og
derved kan samme hund i princippet blive eksempelvis Guld og Sølvhund på samme liste, men
to forskellige førere. Spørgsmål om dette også skal laves om, så hitlisterne på tværs er ensartede? Bestyrelsen er enige med hitlistereglerne og der arbejdes videre på opdateringen af hitlistereglerne – således at det gælder i alle konkurrencer og kategorier, at den samme hund kun
kan stå en gang på hver hitliste-”type”.
OLSO forklarer kort om en støtteindsamling i forbindelse med venskabskampen i Norge i år.
Der vil i det kommende magasin være en lille annonce, hvor alle har mulighed for at bidrage
med et beløb, stort som småt, til dette års venskabskamp i Schweiss. Der opfordres til at give en
halvtredser. Venskabskampen i 2019 i DK gav et pænt overskud på kr. 9.000, som blev hensat
til brug for støtte til venskabskampene i hhv Norge og Sverige. Men de 4.500 kr pr. år dækker
ikke tilnærmelsesvis udgifterne for de 4 deltagere.
Baggrund: skal foregå i Norge og deltagere repræsenterer primært racen, men også Beagle
Klubben - og da vi alle kender alt for godt, at en sådan tur hurtigt løber godt op, når færge, ophold osv. medregnes, ville vi fra klubbens side godt give mulighed for, at alle medlemmer kan
bidrage til, at de danske beagler får gode vilkår for deltagelse.
Pengene fra indsamlingen vil gå ubeskåret til dem, der skal afsted til dette års venskabskamp. I
alt drejer det sig om 4 enkeltpersoner, der skal afsted. Bestyrelsen besluttede, at klubben dækker gebyrerne ifm overførsler til Mobilepay.

9. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, NAWJ)
- Info om besvarelse af mail fra DKK 12.01.22 om klubbens input vedr. statistikken for kejsersnit i 2021 (24%)
Henvendelse fra DKK om forholdsvis høj kejsersnitsproblematik i Beagler? Kan det passe hver
4.-5. fødsel ender i kejsersnit og hvad er grunden til dette?
NAWJ vil se på muligheden for at lave et anonymt spørgeskema, der inden næste opdrætterseminar vil blive sendt rundt til Beagle Klubbens opdrættere. Måske kan det være med til at kaste
lys over, hvorfor en fødsel ender i et kejsersnit.
Sundhedsudvalget har svaret DKK, bl.a. jævnfør denne problematik allerede tilbage i ’13/’14
også var et emne på opdrætterseminar. Noget tyder på, at der over de seneste ca. 8 år ikke er
blevet færre kejsersnit i vores race. Der afventes pt en tilbagemelding fra DKK, og der er spurgt
ind til muligheden om at få en fra deres side ud til kommende seminar og fortælle lidt om kejsersnit.

10. VSS (OLSO)
- VSS 2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA) – aftale med arrangørgruppe
OLSO beretter: Alle hytter er udlejet. METN efterspørger alternativer i lokalområdet, når der nu
ikke er flere hytter ledige på selve pladsen. Det kan være svært for ikke lokalkendte at vide, hvor
man ellers kan søge i retning af. LOHA fortæller, at Karrebæksminde er en stor sommerferieby
og det burde være muligt at finde flere alternativer her. Desuden er det tæt på.
- VSS 2023 – Sønderjylland (OLSO) – aftalt med Region Sydjylland
- VSS 2024 – Bornholm?? (OLSO m.fl.)
- VSS 2025 – Midt/vest (Skjern??)
- VSS 2026 – Nordsjælland??
- VSS 2027 – Fyn??
11. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)
- Info om falsk Genomia-test – evt. handlinger
Det er kommet frem, at Genomia har lavet et fejlagtigt svarresultat på en beagle, der er testet fri
for Lafora, men faktisk viste sig at være bærer af Lafora. Dette fordi der blev kørt en ny test på
lagret DNA, da der pludselig var en hvalp, der var affected af Lafora. Dette burde rent genetisk
ikke kunne have ladet sig gøre og derfor blev test kørt igen.
Baggrund: hvalp fra afkom viste sig at være affected.
Dette kan rejse diskussionen om, hvor mange generationer Clear-by-parents skal accepteres.
Dette er selvfølgelig noget, der skal tages op til førstkommende opdrætterseminar, da det er opdrætterne, der er medbestemmende her.
Blandt andet den Svenske Kennel Klub har rettet henvendelse til Genomia og ønsker at få deres sikkerhedsprocedurer og garanti på tests oplyst.
Karantæne af opdrætter:
Igangværende karantæne af opdrætter fra opdrættervejviseren udløber snart – ASGR udformer
skriv til opdrætter om, at der er mulighed for at komme på listen igen, men at dette kræver, at
alle hidtidige udeståender er løst.
Karantænen var begrundet af manglende oprettelse og indmeldelse af hvalpekøbere til et kuld
samt indsendelse af testresultater på det andet kuld hvalpe.
Betingelserne for at stå på opdrættervejviseren skal til enhver tid overholdes og gælder alle.
ASGR har udfærdiget skrivelse (forslag rundt til bestyrelsen) til opdrætter, hvilket godkendes. I
denne skrivelse er udtalt en misbilligelse af opdrætterens ageren, hvilket er anden gang.
12. Aktiv medlemspleje (ASGR)
intet for indeværende.
13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)
- Marianne Bach og Per Hergott på valg – er IKKE villige til genvalg
Se pkt. 5 – bestyrelsen vil gerne sige tak for indsatsen til de afgående udvalgsmedlemmer og
håber på, at interesserede personer melder sig, så udvalget fortsat kan udvikle sig.
14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
- Kejsersnits problematik
se pkt. 9

15. Postlister
a. Indgående post
- henvisning til Google Drev
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev
16. Næste bestyrelsesmøde:
10. april – FYSISK MØDE
13. maj – konstituerende møde efter GF
17. Eventuelt
OLSO pointerer, at der i år er følgende arrangementer, hvor det vil være godt, at klubben var
repræsenteret:
- 3.-4. september Vilhelmsborg – Hund i fokus
- 22.-23. oktober DKK inspirationsdage (Kobæk Strand)
18. Evaluering af mødet
Mødet har været kort og godt (bagkant for nogle medlemmer), yderst produktivt og selvom Teams-møder fungerer optimalt og sparer på både tids- og budgetkontoen, så er der enighed om,
at næste møde foregår fysisk midt i landet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

