Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 23. november 2019 kl. 09.0015.00
Hos Anna Sofie Gothen
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 godkendt
2. Godkendelse af sidste referat.
- særlig opfølgning på beslutning om, hvem der kan komme på klubbens hitlister (medlemmer vs ikke-medlemmer)
Sidste bestyrelsesmøde referat er godkendt.
Særlig opfølgning:
Det er vigtigt at præcisere, at forslaget først vil træde i kraft fra 1.januar 2020.
Bestyrelsen har undersøgt forholdet yderligere. På generalforsamlingen d. 27.maj 1995
blev det besluttet, at udenlandske hunde kan figurere på hitlisterne. På generalforsamlingen d. 1. maj
2010 blev det besluttet, at man går tilbage til, at også DKK-udstillinger
tæller med på klubbens hitlister.
Bestyrelsen anerkender således, at der foreligger en generalforsamlingsbeslutning på
området, og at en evt. ændring af gældende regler derfor skal foreligges en ny generalforsamling, såfremt det skal ændres.
I nærværende regler for klubbens udstillingshitlister gælder der dog, at kun medlemmer
af Beagle Klubben kan modtage diplomer og rosetter. Det kan ligeledes være fundatser
for de enkelte vandrepræmier mm, der fastslår kriterier for tildeling, som begrænser uddeling af disse.
3. Indkomne forslag fra medlemmer
- Ingen indkomne forslag.
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
- dialog om tilbud til afholdelse af 2 schweissprøver fra Brian Seitzberg
Bestyrelsen har fået anmodning om afholdelse af schweissprøver 24.12 og 31.12 – 2 stk ”halvdags” prøver. Vi siger ja tak til de lidt ”utraditionelle” datoer og fremsender klubbens reviderede
regelsæt om adgang til Hundeweb mm.

5. Status på klubbens økonomi (LOHA)
- pr. ca 15.11.2019 – fremsendes af LOHA inden møde
Medlemskontingenter – der er stadig ”en prop” i automatikken i udsendelse af fornyelser. Siden
september tyder noget desværre på, at ingen har fået tilsendt fornyelser.
● Ingen rykkere sendt ud i september. Noget tyder på generel systemfejl, som gør, at systemerne ikke taler sammen. P.t. får Tina f.eks. ingen data for nyindmeldte beagle-ejere (opdrætterindmeldte), så hun har ikke mulighed for at sende velkomstbreve.
Magasin – Vi kommer til at lande på ca. 115.000 kr – budget 130.000 kr
● Formatændring har været med til at spare på magasinbudgettet
Administration - Vi ender med ca. 20.000 kr i mindre forbrug end budgetteret.
● Særlig bestyrelsens omkostninger er minimeret/halveret ift 2018.
WEB – Vi forventer at bruge budgettet for 2019
VSS – stort overskud
● Der hensættes et beløb til såkaldt evalueringsarrangement for arrangørgruppen 2019 (når
de er klar til det).
Vi finder en måde at anerkende afholdelse af agility-arrangementet på.
●

Ny ”VSS-fond”:
Med baggrund i, at VSS set over en årrække budgetteres med 0 kr., (idet arrangementet
ikke må belaste klubben), foreslås det at lave en slags ”VSS-fond” med størstedelen af dette
års overskud. En fond, som administreres af bestyrelsen og hvor de enkelte kommende
VSS-arrangører kan ansøge om ekstraordinært tilskud til ekstraordinær begivenhed (dette
kunne indbefatte tilskud til en oversøisk udstillings dommer, måske tilskud til en ekstraordinær agility/lydighed/spor-begivenhed, foredragsholder eller lign.). Overskuddet kan således
over en årrække blive givet tilbage til medlemmerne.

Sporudvalg:
● Hensætter overskuddet fra dette års venskabskamp til ”Venskabskamp 2020 og 2021”, jvf
tidligere beslutning (referat 1. sep. 2019)
Udstilling:
● Udsigt til fornuftig resultat - selvom der var tvivl om det kunne gå i nul.
● Rosetter og hallejer er takket være en god indsats kommet ned på fornuftigt leje.
● Dog giver ca. 60% af udstillingerne stadig underskud, men grundet meget forskellige omstændigheder.
6. Medier: (OLSO, ASGR, METN, ALEX)
- fremdrift på ny hjemmeside? – hvornår går vi i luften, rettigheder, struktur, ansvarsfordeling osv? – METN/ALEX
- Forankring af hjemmeside og FB i bestyrelsen – kombineret med brug af frivillig arbejdskraft/grupper mm
Alt på den nuværende hjemmeside vil ikke blive overført til den nye hjemmeside. Alle undermenuer mm vedr. udvalg/bestyrelse mm skal opdateres, så alt det gamle erstattes af nutidssva-

rende materiale. P.t. vil alle hitlister fortsætte i gammel-hjemmeside-regi, blot på et nyt sub-domæne, indtil vi endelig beslutter (og prioriterer økonomien hertil) at flytte det over på den nye
hjemmeside.
Medlemskartotek: så vidt muligt et ”clean cut”, når den nye hjemmeside åbnes.
Håndbogen, opdaterede udvalgsbeskrivelser skal være opdateret på nye hjemmeside.
Vores gamle hjemmeside har mange features, som desværre har besværliggjort overførslen til
ny hjemmeside.
Vi arbejder henimod at lancere den ny hjemmeside omkring nytårs-tid.
Facebook (FB):
● Der skal mere flow i billeder/liv.
● Evt. oprette begivenhederne for regionerne på FB for beagle klubben.
● Gennemgang af debatindlæg på Facebook (FB):
FB kan hjælpe os med at komme i kontakt med de medlemmer, som ikke kommer på udstillinger, gåture og andre prøver. På FB har den almindelige beagleejer mulighed for at ytre sig både sine positive men også lettere negative oplevelser. Det er her vi som “repræsentanter” for
klubben skal lytte og tage kritik til efterretning. Vi skal huske, at folk, vi ikke kender personligt
kan opleve/opfatte kommentarer dårligt.
Et medlem har blandt andet i november skrevet på klubbens FB, at velkommende til et hundeevent faldt i snak med en anden beagleejer fra Beagle klubben, som desværre valgte som noget
af det første at sige, at medlemmets hund var tyk. Det synes medlemmet personligt var over
grænsen for, hvad man kan tillade sig at sige til en fremmed person og opfattede det nærmest
som et angreb.
”Klubben” (redaktøren) lavede et svar på dette opslag.
7. Nyt fra sporudvalget (METN)
- Overdragelse af opgaver fra Sporudvalg, jvf mail fra Karin Jallov 20.10.19.
Pkt 7 – Sporudvalget – Karin tilbyder at fortsætte som hundeweb-ansvarlig, pokalansvarlig mm – og frivilligt udvalg tilbyder sig til øvrige opgaver Vi har fået en henvendelse fra de to personer, der p.t. sidder i Sporudvalget mht nye arbejdsopgave-fordeling, og den tager vi til efterretning. Karin Jallov bibeholder administration ift hundeweb, pokaler osv. Ad hoc gruppe(r) kan tage sig af planlægning og afholdelse af prøver eller
workshops i samarbejde med den hundeweb-ansvarlige (Karin).
8. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN, NAWJ)
- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside?
Emner som: Fedme, Aldrende hunde, Hvalp osv. ønskes på den nye hjemmeside.
Ny mulighed for at trække statistik fra DKK på:
- parringstype
- fødselstype
I 2019 er der til dags dato f.eks. født 189 beagler (183 levende).
9. VSS (OLSO)
- VSS 2020 Dokkedal Camping – Nordjylland – bestyrelseskontakt foreløbig METN.

Prisen for en plads fra lørdag til lørdag er 1500kr (normalpris for 2 voksne og 2 børn i samme
uge 2495kr). Program på plads.
Det er Campingpladsen, der står for festmiddag.
Hytterne skal bookes selvstændigt ved pladsen, og der er desværre ikke rabat på disse.
Vi kommer til at ligge samlet og tæt på fællesarealerne til alle aktiviteter.
Foreløbigt budget godkendt.
- VSS 2021 – hvor? Jvf gl. regionsturnus Bornholm – hvad kunne ellers være muligt?
Bornholm er ikke en mulighed, da der ikke er nogen, der har mulighed for at stå for det. Sjælland kan være en mulighed.
LOHA + OLSO går videre med at undersøge campingpladser i det sydlige Sjælland.
- VSS 2022
OLSO kontakter klubmedlemmer i det sønderjyske vedr. en campingplads ved Haderslev, der
har haft hundeklubber før.
10. Januar-arrangement 2020 (LOHA, OLSO)
- annonce i Magasin 4/2019
- Årets NUSER skal findes
Tilmelding til spisning mm skal annonceres på hjemmesiden med betalingsmulighed. Vi afventer
svar fra udstillingslederen vedr. pris på spisning.
Pokaler skal hjemkaldes. Udstillingsudvalg og Sporudvalg er i gang.
Agility og lydighed: TICL hjemkalder pokaler.
Der udloddes to hundeweb tilmeldinger blandt dem, der bliver og spiser.
Årets Nuser er fundet og derudover er en yderligere æresbevisning besluttet.
11. Generalforsamling 2020 (OLSO)
- 2020 på Sjælland ifm DKK-udstillingen 8. maj (St. Bededag)
Lokation booket - Karlslunde hallerne kl. 18.
Dirigentforslag booket.
12. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)
Der er til stadighed hængeparti med en opdrætter, der har problemer med oprettelse af kuld/indmeldelse af hvalpekøbere i klubben jvf hvalpeliste/opdrættervejviser regler. Bestyrelsen beslutter i første omgang at varsle advarsel/misbilligelse over for den pågældende opdrætter, idet
klubbens regler klart er overtrådt. Dette sker i håb om, at forholdene fremadrettet normaliseres,
og at der etableres normale samarbejdsrelationer. I modsat fald overvejes det at indbringe forholdet for DKK’s disciplinærnævn, jvf dialog med DKK herom.
Opdrætterseminar 1. marts 2020. Ændring af betingelser for Genplaceringslisten – bør også
være gratis for medlemmer af Opdrættervejviseren samt billedmulighed (=unghunde!)
Vedtaget at genplaceringslisten er gratis for medlemmer af opdrættervejviseren, og vi forsøger
at få mulighed for upload af billedmateriale.

13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)
- procesplan for erstatningsordning for de gamle værdikuponer – baby/hvalpe 1 gang
gratis på BEK’s udstillinger?
Pkt 13 – udstillingsudvalg
Referat fra udstillingsudvalget d. 14.9 – uploadet på Google Drev
Hitlister 2020, kun for medlemmer – udstillingsudvalget har ingen holdning, sendt tilbage til bestyrelsen. Evt nye regler må ikke gøre det besværligt for hitlisteføreren.
Afvisning af bestyrelsens forslag om at anvende værdikupon-udgifterne til at dække gratis hvalpetilmeldinger – det bør ifølge udvalget være en ”forretningsinvestering”.
Udvalget foreslog afprøvning af koncept for førstegangsudstillere på udvalgte udstillinger. Det
går ud på, at der mellem kl. 9-10 er bedømmelser foretaget af aspiranter/klub-dommere og afslutte med SweepStake og efterfølgende kunne følge med i ordinær udstilling.
Alternativ mulighed: Fra januar 2020 vil værdikuponer udgå, forsøgsordning uddele rosetter til
alle klassevindere.
Bestyrelsen støtter op om konceptet for førstegangsudstillere.
VSS 2021 – afprøve koncept med en eftermiddags-/aftensudstilling den første dag/lørdag på
VSS – altså 3 udstillinger på VSS.
Bestyrelsen er i tvivl om den praktiske gennemførelse af et sådant koncept og sender den retur
til udvalget til videre bearbejdning. Bestyrelsen har tvivl ift. tidsrammen, da ankomst og udstilling
samme dag/aften kan blive presset for både hunde og ejere. Dog findes ideen om en aftenudstilling tiltalende.
Arbejdsgruppe fra udstillingsudvalget fremkommer med evt. forslag til flere titel-udstillinger i lighed med fx Tyskland.
14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
- indkaldelse til formandsmøde 14. marts 2020
Ny facilitet på hundeweb – hvalpestatistik.
Ingen dagsorden endnu til formandsmøde 2020.
Emne der medtages til DKK:
mange triple udstillinger - “stjæler” fra klubberne. Beagle klubben er ikke den eneste klub, der
har det på samme måde. OLSO forsøger med kontakt til andre klubber, så vi samlet kan konfrontere DKK.
15. Fremtidige struktur i klubben ift regioner, udvalg, løsning af ad-hoc-opgaver osv (ASGROLSO)
Der udarbejdes et forslag til vedtægtsændring med henblik på fremsættelse på næste generalforsamling, som forsøger at beskrive nuværende organisering ift udvalg mm med baggrund i
den vigende tilslutning til faste udvalg, men medlemsmæssig opbakning til ad-hoc-arrangementer og mere afgrænsede arbejdsopgaver.

16. Fastholdelse af medlemmer
Ny hjemmeside skal anvendes aktivt til dette.
Udstillingsudvalg laver arrangement før udstilling til fastholdelse af nye udstillere.
Kan klassevinderrosetter på alle udstillinger medvirke til fastholdelse?
17. Opfølgning på revision af ”Håndbogen” på hjemmesiden (OLSO)
- Opfølgning/status – revideret udgave kommer ifm opdateret hjemmeside
18. Postlister
a. Indgående post
- henvisning til Google Drev
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev
19. Fastsættelse af de næste bestyrelsesmøder 1. halvår:
Søndag d. 16. februar
Lørdag d. 4. april
Fredag d. 8. maj - (konstituerende møde – Generalforsamling – Greve)
Søndag d. 14. juni
20. Eventuelt
Bestyrelsen ser muligheder for klubben ved deltagelse med stand på Arion Hundedagene på
Vilhelmsborg d. 30 - 31 maj & 1 juni 2020. DKK er desuden at finde der.
Ansv. Nana – og evt. en arbejdsgruppe.

Event beskrivelse:

Ideen med hundedagene er at brede kendskabet til hundesport ud og gøre folk klogere på, hvad det vil sige at holde
hund. Der vil være inspiration for både rutinerede, nye og kommende hundeejere. Med Hundedagene ønsker vi bl.a.
at skabe opmærksomhed omkring aktiviteter/hundesport for børn, unge og voksne med deres hunde.
Vores besøgende søger ny viden og inspiration, der er fokus på det gode hundehold, sundhed og dyrevelfærd. Vi
arbejder på tværs af klubber og organisationer. Derfor har vi også et hav af aktiviteter og konkurrencer, hvor alle uanset niveau kan deltage. Bl.a. har der tidligere været Barn & Hund, spor, forhindringsbanen, uofficielle brugsprøver,
Senior handling, trix konkurrencer, Sødeste hund, Hund mod Hund, læsehund og meget meget mere.

21. Evaluering af mødet

Venlig hilsen
Ole Sørensen

