
 

 
Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 21. februar 2021 kl. 10.00 - 

ca. 12.00 
 

Microsoft 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 
Vellage-Thiesen (ALVT) 
 
TICL og ALVT havde meldt afbud. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
Sidste referat godkendt - ingen bemærkninger 
 

3. Indkomne forslag fra medlemmer 
- Intet modtaget - 
 
ASGR fortæller at hun er blevet foreslået af en opdrætter i klubben, at de hvalpekøbere, der er 
meldt ind i 2020 måske skulle have muligheden for et “ekstra” års medlemskab. Baggrunden 
herfor er nedlukningen af landet grundet Covid-19 situationen og deraf manglende muligheder 
for at deltage i aktiviteter (Det har dermed ikke været muligt at udnytte sit medlemskab til fulde). 
Drøftes lidt frem og tilbage og snakken lander også på tankegangen med at prøve at fastholde 
medlemmer. Men man kan dog ikke komme udenom, at sidste års situation har ramt nye såvel 
som eksisterende (flerårige) medlemmer. På trods af et godt argument om at have bedre 
muligheder for at fastholde nye medlemmer, ønsker vi ikke denne ”forskelsbehandling” af nye og 
gamle medlemmer. 

 
 
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) 

- Intet at bemærke - generelt meget stille, grundet Covid-19 og mangel på aktiviteter. 
 
ASGR og OLSO fortalte om opfølgningen på aftale fra sidste bestyrelsesmøde med hensyn til 
manglende indmeldelser fra en opdrætter. 
På bestyrelsesmødet for lidt over 1 år siden blev det aftalt, at OLSO skulle sende en 
misbilligelse til en opdrætter, som flere gange de seneste mange år, ikke har overholdt klubbens 
retningslinjer for at stå på klubbens opdrættervejviser ved manglende oprettelse af kuld og 
hvalpekøberindmeldelser. Misbilligelse er sendt primo 2020. 
 
Dags dato har opdrætter endnu ikke rettet op på manglende indmeldelser fra efteråret 2020 og 
OLSO gennemgår mail sendt til opdrætter ca. 1 uge før bestyrelsesmødet indeholdende en 
advarsel, hvori det tydeliggøres, at bestyrelsen, såfremt forholdet ikke er bragt i orden inden 
deadline 28.02.2021, overvejer at indbringe forholdet for DKK, jvf. klubbens vedtægter herom. 
 



 

Dette forhold har stået på over en længere årrække og flere henstillinger er givet fra bestyrelsen 
til opdrætter. Bestyrelsen har rådført sig løbende med DKK. 
 
Bestyrelsen har på dette møde behandlet forholdet og såfremt deadline ikke overholdes, agter 
bestyrelsen snarest at indbringe forholdet for DKK’s bestyrelse jvf. muligheden herfor i klubbens 
vedtægter §23. 
 
ASGR i sit hverv som opdrætterkontakt og hvalpelisteansvarlig uddyber gennem samtalen, at 
den måde, hvorpå opdrætteren har ageret gennem tiden ikke er ok. Manglende indmeldelse 
strækker sig over en flerårig periode, opdrætterkontakten/bestyrelsen har hver eneste gang 
måttet rykke for indmeldelse af hvalpekøbere. 
 
OLSO har vendt ovenstående med ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er 
enige, og der er opbakning til at arbejde videre i denne sag. 
 
 

5. Fastlæggelse af generalforsamling 2021 (OLSO) 
- lørdag d. 15. maj på Fyn (Årslev Hallen - Kr. Himmelfartsferien) 
 
Både LOHA og OLSO er villige til genvalg. 
Begrunder med følgende: Generel ser de den nuværende bestyrelse som værende homogen 
med gode dialog, gode diskussioner, og samtidig bestående af et bredt udvalg af medlemmer, 
som ikke er enige om alt, men som er enige om at være handledygtige. Dette styrker 
bestyrelsen og giver et godt grundlag for beslutninger. 
OLSO understreger, at klubben er i en periode med forandring og finder det spændende at være 
med til at forme fremtidens klub. 
 
- afholdelse af aktivitetsdag om formiddagen frem til GF – indhold, ansvar mm 
Såfremt restriktionerne og forsamlingsforbuddet tillader det, så vil året generalforsamling (GF) 
foregå d. 15. maj 2021 på Fyn (Årslev Hallen). 
 
Som beskrevet i sidste referat ønsker vi at kombinere GF med hundeaktiviteter på dagen. Dette 
til dels for at håbe på stor deltagelse og med en forhåbning om, at nye beagle ejere kunne 
tænke sig at snuse til forskellige aktiviteter. ASGR vil stå for at inddrage medlemmer eller 
eksterne folk til at hjælpe med aktiviteterne. Aktiviteterne kunne være; nosework, rally, 
ringtræning - altså små smagsprøver af aktiviteter. 
 
Følgende er en foreløbig tidsplan: 
GF starter kl. 15. - aktiviteter skal derfor forventes at starte kl. 10 - 10.30. 
Opstart på aktiviteter hver time - drop-in f.eks. deltage i nosework intro kl. 10.30, 11.30, osv. 
 
På dagen vil vi også gerne invitere nye champions og metalmodtagerne fra schweiss, lydighed 
og agility i 2020 til at modtage deres diplomer, rosetter og pokaler. Oversigt over modtagerne 
kan ses i Magasin nr. 1. 
 
Årets Nuser 2020: 
ASGR gør bestyrelsen opmærksom på, at årets nuser også skal kåres på GF. ASGR foreslår en 
person til titlen som årets nuser - resten af bestyrelsen lægger hovedet i blød til eventuelle 
kandidater og finder egnet kandidat inden eller på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
 



 

6. Status på klubbens økonomi (LOHA)  
- årsregnskab 2020 – endelig bekræftelse af forslag til hensættelser 
- status dags data så tæt på mødedato som muligt - fremsendes af LOHA inden møde 
 
Samlet antal kontingent regnskab - fornuftigt sammenlignet med sidste par år. Tendens til at vi 
får flere enkeltmedlemmer og færre husstandsmedlemmer. 
Generelt ikke meget aktivitet endnu, da regnskabsåret kun er 6 uger inde. 
 
Årets resultat før hensættelser = 15.612kr 
Pænt resultat for udstilling og for klubben som sådan i en svær tid, giver mulighed for at 
hensætte 10 000 kr til udstilling - f.eks. til oversøiske (dyrere) dommere på et par udstillinger. 
Status på årsregnskab ved hensættelse til udstilling = 5 612 kr. 
Herved når vi tæt på budgettet. Bestyrelsen tiltræder dette. 
 
Udkast til budgettet for 2022: 
Gennemgang af budgettet for 2022 accepteret af bestyrelsen og fremlægges for medlemmer til 
GF. 

 
 
7. Medier: (ALVT)  

- fremdrift på ny hjemmeside? – hvornår går vi i luften? – ALVT 
Vi afventer status gennemgang fra ALVT. 
 
- FB-profil – skal vi opprioritere vores anvendelse af FB? Hvis ja, hvordan? 
Enighed om at der skal lidt mere gang i Facebook siden, men OLSO gør opmærksom på, at han 
nok ikke er manden dertil. METN vil gerne stå for FB siden. 
En hurtig brainstorm går det klart, at følgende skal til at være en fast del på FB siden. 

- Aktiviteter oprettes - f.eks. gåture i regionerne. (pt ikke det store der sker - Covid-19 
situationen sætter en naturlig begrænsning herfor) 
- Genopfinde månedens cover-foto 
- Generelt: Lidt mere liv 
 

METN for ansvar for FB og adgang til siden arrangeres. 
 
 

8. Nyt om spor-aktiviteten (METN) 
METN informerer: Karin har lavet hitlister for SUD spor. Det er p.t. ikke muligt at oprette nye 
hitlister på hjemmesiden, men der arbejdes derpå. Jørgen Lawaetz har lagt Schweissprøve ind 
tirsdag/onsdag i VSS ugen og vil hurtigt muligt offentliggøre denne på hundeweb. 
 
 

9. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR,  NAWJ) 
- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside – fremdrift? 
ASGR arbejder med oversættelse af et par artikler. 
ASGR mangler input fra ALVT for at få overblik over hvad der mangler. 
 
 

10. VSS (OLSO) 
- VSS2021 – Dokkedal (METN) 
Vi satser på/håber på at VSS 2021 kan gennemføres. METN: Planlægningen er i fuld gang. 
 
- VSS2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA) 
arbejdet med planlægningen fortsætter 



 

 
- VSS2023 – Sønderjylland (OLSO) 
arbejdet med planlægningen fortsætter 
 
 

11. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR) 
- Orientering om opdateret situation ift en enkelt kennel, som ikke opretter kuld og  
indmelder hvalpekøbere i klubben rettidigt, jvf retningslinjerne for at stå på 
opdrættervejviseren. 
Se venligst punkt 4.  
 
Andet: 
Signalværdien i at stå på opdrættervejviseren skal synliggøres. Det skal være attraktivt at stå 
der, fordi så sender man et signal som opdrætter/kennel om, at man:  
- altid anvender avlsdyr, der er testet, jvf retningslinjer 
- er en seriøs opdrætter, der vil alt det bedste for racen (og klubben) 
- overholder de etiske regler omkring avl m.m. 
- indmelder nye købere i Beagle Klubben 
 
Dertil kommer så fordelene ift økonomi mm: 
- gratis oprettelse af kuld på hvalpeliste 
- gratis deltagergebyr på opdrætterseminarer 
 
En uheldig hændelse har medført, at den hvalpelisteansvarlige fremover vil foretage 
dobbeltkontrol af opdrætterindmeldelse før mail og rykker til opdrættere om mangel på 
hvalpekøber-indmeldelse, hvis det umiddelbart ser ud som om deadline for indmeldelse er 
overskredet. Derfor vil kassereren fremover også inddrages for at se evt. betaling, som ikke 
fremgår af systemet hos den hvalpelisteansvarlige, før opdrætteren rykkes.  
Der har i det pågældende tilfælde sandsynligvis været en uheldig systemfejl pga årsskiftet, idet 
kuldet ej heller optrådte på DKK’s liste over hvalpe i 2020. Vi ønsker med den ændrede 
procedure at sikre, at alle oplysninger er tilstede, før rykkerproceduren iværksættes. 
 
 

12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO) 
 
Udvalget har behandlet forslag fra medlem om tidligt at melde ud, hvor mange udstillinger, der 
skal til for at hitlisterne i 2021 bliver aktiveret. Set i lyset af annulleringen i 2020 af 
udstillingshitlister ønskede medlemmet klarhed over dette. 
Udvalget har meddelt, at der skal være afviklet min. 10 udstillinger i 2021 for at hitlisterne 
kommer til at gælde. 
Der er i 2021 planlagt 22 udstillinger (DKK og BEK). Foreløbig er der aflyst 4 udstillinger (jan-
febr-marts). 
 
 

13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO) 
- Intet at bemærke – post videresendes, når det er modtaget og relevant for bestyrelsen. 
 
 

14. Postlister 
a. Indgående post 
- henvisning til Google Drev 
 
b. Udgående post 
- henvisning til Google Drev 



 

 
 

15. Næste bestyrelsesmøder: 
Forslag: 
Møde 1:  lørdag d. 17. april 
Møde 3:  lørdag d. 15. maj (konstituerende møde efter GF) 
 
 

16. Eventuelt 
 
 

17. Evaluering af mødet 
Mødet var udbytterigt og fungerede godt over Teams. Generelt har denne periode vist, at nogle 
af de fysiske møder fremover vil kunne erstattes af online møder. Dette betyder til dels en 
besparelse i mødeomkostninger, men dette lukker også op for muligheden for at tage et ekstra 
møde, såfremt dette kræves.  
 

 
Venlig hilsen 
 
Ole Sørensen 


