Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 24. april 2021 kl. 13.00 ca. 15.00
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 VellageThiesen (ALVT)

Dagsorden:
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Mødets dagsorden godkendes – ingen kommentarer.
2. Godkendelse af sidste referat.
Sidste referat godkendes.
3. Indkomne forslag fra medlemmer
- Intet modtaget
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
OLSO ønsker drøftelse jævnfør kommunikation med DKK om opdrætter i klubben – dette behandles under pkt. 11.
Udsprunget af kommunikationen med DKK er følgende tekst omformuleret:
Vi har på baggrund af dialog med DKKs jurist ændret vores formulering omkring indmeldelse af
hvalpekøbere fra at være "skal indmelde" til at "indmelde de hvalpekøbere, der ønsker” indmeldelse i Beagle Klubben. Vi kan ikke ”tvangsindmelde” hvalpekøbere – de skal selv give accept.
Punkt 10 lyder derfor således nu:
10. Opdrætter skal indmelde de hvalpekøbere, der ønsker det og ikke i forvejen er medlem, i
Beagle Klubben senest 4 uger efter overdragelse. Dette gælder også kuld, der ikke har været
synlige på hvalpelisten.

5. Forberedelse af generalforsamling 2021 (OLSO)
- lørdag d. 15. maj på Fyn (Årslev Hallen - Kr. Himmelfartsferien)
Bekræftelse på booking – ok.
Dirigent – OLSO leder fortsat.
I tilfælde af større deltagelse end 25 (som er indendørs forsamlingsforbud), KAN vi være nødt til
at rykke udendørs – og håbe på godt vejr.
- status på aktivitetsdagen

Der arbejdes på indholdet af aktivitetsdagen fra kl. 11.00-14.00, som meldes særskilt ud på
maillisten og FB snarest.
- status på Nuser-udnævnelse
Bestyrelsen er enige om person. Udvalgte medlemmer sender 5 linjer til manuskript for OLSO
om, hvorfor denne person bliver årets Nuser 2020.
- status på bestilling af rosetter/diplomer til lydighed/agility/schweiss samt eksteriørchamps
Alle nye junior-/veteran-/udstillings-/klubchampions og de hitlister, der ikke var suspenderet sidste år, får rosetter og diplomer uddelt på dette års generalforsamling.
De bestyrelsesmedlemmer, der sidder i de respektive udvalg, indsamler informationer om
hvem/hvor mange der skal modtage rosetter/diplomer. OLSO koordinerer bestilling af rosetter.
- status på GF
Generalforsamlingsmateriale:
- 3 nye suppleanter skal vælges – bestyrelsen arbejder på frem til GF at finde 3 navne, subsidiært finde nogle på selve GF
- Der skal desuden findes nye revisorer. OLSO kontakter på forhånd mulige emner. Desuden
skal der findes suppleanter.
- OLSO gennemgår formandens beretning.
- OLSO påpeger revisionspåtegnelsen og ønsker at kommentere dette på generalforsamlingen. Herunder det faktum, at revisorerne anbefaler, at det fremover implementeres, at kørselsudgifter mm fra bestyrelsen fremgår på de enkelte arrangementer i regnskabet. Det tiltræder vi og ændrer bogføringspraksis med virkning fra 2021. LOHA taler med regnskabsføreren herom.
- Fastholdelse af kontingentgebyret som uændret i 2022. ASGR kommenterer, at kontingentet
i Beagle Klubben er forholdsvis lav sammenlignet med andre klubber og har desuden ikke
ændret sig i en årrække.
OLSO gør opmærksom på, at såfremt kontingentet skal hæves i 2023, så skal der foreligge
en valid grund – eksempelvis flere aktiviteter. ALVT: synes det er en spændende ting hvis
en hævelse af kontingentet kan medføre flere seminarer osv. TICL går opmærksom på faldende medlemstal – måske vil en prisstigning betyde større frafald.
6. Status på klubbens økonomi (LOHA)
Magasin: holder budgettet til den gode side pga skift af grafisk firma.
Bestyrelses omkostninger holdt på et minimum, da der bl.a. ikke er kørsel i forbindelse med bestyrelsesmøder. Budgettet holder indtil videre.
Herefter udspandt der sig en generel snak om Magasinet (ikke økonomi):
Diskussion af indholdet i magasinet – kan det planlægges bedre? Er det for tyndt? Er der nok
materiale at bringe? Alt bliver bragt – noget bliver udskudt, men intet afvist.
ASGR: tanker om en uafhængig redaktør – en der ikke sidder i bestyrelsen. Uddelegering –
kunne give mulighed for et bredere billede og deltagelse af medlemmer.
METN: Har hørt medlemmer diskutere afskaffelse af fysisk magasin som mulighed, og udelukkende have online magasin.
OLSO: Det er en diskussion, bestyrelsen tidligere har haft og det har ligeledes været drøftet på

generalforsamlinger med den foreløbige konklusion, at den fysiske udgave bibeholdes indtil videre, fordi det for mange ”menige” medlemmer er den eneste fysiske kontakt, de har til klubben.
Risiko ved udelukkende online-magasin er, at vi kan tabe medlemmer.
Da Magasinet er en stor udgiftspost, vil vi dog i tilfælde af økonomisk trange tider genoverveje
muligheden af at overgå til/variere med online-magasiner. For nærværende har vi valgt at nedbringe udgifterne til et minimum for således at skabe bedre balance mellem indtægter og udgifter.
TICL: Kontingentet vil ikke sættes ned af den grund (online magasin) og umiddelbart står klubben ikke med en økonomisk udfordring.
ALVT: hvis formålet var at spare penge, så gav det mening kun at have online magasin.
OLSO: Alle medlemmer har fri mulighed for at indsende noget til magasinet – og opfordres til
det. Som redaktion er vi dog nødt til at være opsøgende, hvis vi ønsker et bredt indhold i magasinet – det kommer ikke af sig selv. Der er fremlagt en helårsplan for indholdet i magasinerne
resten af 2021.
ALVT: Redaktørrollerne er ganske fornuftigt besat, det er skribenter der mangler. Det er nok den
retning vi skal gå – hverve nogle ildsjæle til at skrive en eller flere skriv til magasinet – korte eller
lange.
OLSO: hele bestyrelsens ansvar at opfordre medlemmer til at skrive en historie. Bredde skal karakterisere magasinet, så der er noget for beagleejeren, som ikke nødvendigvis deltager i klubbens aktiviteter, men elsker racen og dens temperament (humor og ironi er væsentlige elementer som beagle ejer) samt noget mere seriøst, som favner både opdrættere og øvrige aktive i
klubbens aktiviteter, eksempelvis sundhed og avl.
7. Medier: (ALVT)
- diskussion om fremdrift på hjemmeside og diskussion af revisionens påtegning vedr.
hjemmesideproblematik
ALVT gennemgår kort problemstillingen: Mobillos vil ikke kunne komme til at dække vores behov fuldt og helt. Det er for os som webteam en lappeløsning, at vi skal køre med både ny og
gammel/eksisterende hjemmeside. Dette giver store udfordringer i forhold til, at medlemsdata
mm skal vedligeholdes begge to steder. Argumentet for at have valgt Mobillos var brugervenlighed og deres historik med 30 øvrige hundeklubber som kunder.
ALVT ligger op til at overveje muligheden af at lave CMS (fronten/imaget) om på den eksisterende/gamle hjemmeside (nyt system), da den i forvejen kan så meget mere end hvad Mobillos
p.t. kan tilbyde. Vi vil kunne få et lige så brugervenligt system ved at opgradere vores gamle
hjemmeside.
OLSO: vi er nødt til at komme fremad – vi står nu ved en skillevej. Der er umiddelbart to løsninger, som i dag skal tage stilling til:
1. (løsning 1) Fortsat samarbejde med Mobillos, vedligehold af to sider, som beskrevet af
ALVT. Vi skal stadig selv bidrage til at lave en spændende hjemmeside.
2. (løsning 2) Opsige samarbejdet med Mobillos og arbejde videre med ny front og image
på eksisterende hjemmeside, men samtidig dog opfylde de oprindelige krav til ny hjemmeside:
- sikre større brugervenlighed og mulighed for som bruger selv at kunne udføre sine opgaver – uden at være afhængig af webteamet som dem, der skal udføre
- dermed aflaste webteam, som så kan fokusere på databaserne mm bagved alt det, vi
andre blot ser på forsiden.

- ensartet visning på tablet, Ipad, smartphone, PC
- give mulighed for at tilkøbe ekstern hjælp i tilfælde af behov (ikke belaste frivillige)
TICL er bekymret for brugervenligheden ved løsning 2. Problemet p.t. er den manglende mulighed for selv at lægge info op – altså stor afhængighed af og et arbejdspres på et frivilligt webteam.
ALVT: den eksisterende hjemmeside kan laves meget nemmere, hvor dette ikke vil være et problem længere. Vi kan sikre samme brugervenlighed, som var argumentet for at vælge Mobillos i
sin tid.
LOHA: Det er vigtigt, at den person, der sidder med opgaven ikke er afhængig af andre, som pt.
er realiteten. Vi skal selv som bestyrelsesmedlemmer kunne trække de nødvendige data indenfor vores arbejdsområde på en nem måde.
OSLO: Det var blandt andet dette, der lå til grund for at vælge noget, der umiddelbart er mere
brugervenligt. Vi skal have en hjemmeside, som er nem at betjene for det enkelte menige (ikkeIT-kyndige) bestyrelses-/udvalgsmedlem for således at aflaste webteamet og gøre os mindre
afhængig af at få andre til at gøre noget for os.
METN fortæller, at grunden til at vælge Mobillos var den eksterne service/support, de kan levere. Service er derved ikke afhængig af medlemmer. METN udtrykker sin uenighed i at vælge
løsning 2. Ønsker fortsat at arbejde videre med Mobillos løsningen og udtrykker, at det var klubbens holdning, at der skulle etableres en ny og mere brugervenlig hjemmeside.
ALVT bekræfter overfor METN, at selv med den eksisterende hjemmesides facelift vil man sagtens kunne få et eksternt firma til at servicere den.
OLSO gennemgår løsningen med Mobillos, som den ser ud i dag. Ekstra moduler koster timeløn, men det er dem, der står for service. Desuden understreges det, at såfremt det er løsning 2,
vi vælger, skal webteamet have mulighed for at tilkøbe hjælp/support udefra.
ASGR efterspørger et team, der arbejder med website og ikke, at det kun er 2 personer, der sidder med det. Mangler teamarbejde – f.eks. i forhold til statusopdateringer. Synes det lyder interessant hvad ALVT nævner med eksisterende hjemmeside. Vi må tage revisionspåtegningen
alvorligt. ASGR ønsker, at bestyrelsen har taget en beslutning inden GF d.15. maj.
ALVT udtrykker sin professionelle mening, som er, at Mobillos ikke er den korrekte vej. Der kan
laves ny front på eksisterende hjemmeside, så alle i bestyrelsen (efter instruktion/oplæring) kan
arbejde i systemet. Der vil være back-ups af versioner og ekstern support.
ALVT: anbefaler vedligehold af 1 hjemmeside, og at det sikres at brugervenligheden forbedres,
så de oprindelige krav ift ønsket om ny hjemmeside indfries.
ASGR: uanset hvem/hvor hjemmesiden er, vil hele bestyrelsen skulle have et kursus på hvordan systemet styres. Ønsker flere input til hvordan og hvorledes.
METN sætter spørgsmålstegn ved indholdet på eksisterende hjemmeside - har vi brug for det
hele? METN synes ikke, det er rimeligt overfor klubben.
TICL: hvad er økonomien i at bryde med Mobillos? Hvad vil det koste at lave den eksisterende
om?
OLSO svarer TICL på, hvad det økonomiske spektrum i evt. sporskifte er. Engangsinvesteringen i en revideret udgave af gammel hjemmeside vil være afskrevet efter 3-4 år ift de årlige omkostninger med Mobillos i de samme 3-4 år.
ASGR: Hvorfor fungerer det ikke nu? Hvad har Mobillos gjort for os de seneste 3 år?

ALVT: Deres basale side fungerer, men adresse/kartotekets data og opbygning stemmer ikke
overens. Vi linker til gammel hjemmeside på en række vitale områder med brugerens data –
hvorfor så ikke lægge os fast på en revideret brugervenlig udgave af gammel hjemmeside?
OLSO: Hjemmesiden er en central del af klubben for os alle – vi kan vælge enten at gå videre
med Mobillos eller med en revision af den eksisterende hjemmeside. Alt det, vi andre ikke-ITkyndige ikke skal røre ved, skal nogle med IT-kundskaber sidde med. De der sidder bagved
(altså webteamet), skal der lyttes til.
OLSO medgiver desuden - set i bakspejlets klare lys – at det måske ikke var den bedste løsning
og på det mest oplyste grundlag, der blev taget for 3 år siden. Vi har efterfølgende måttet konstatere, at vores frivillighedsprincip ikke har kunnet bære denne beslutning igennem, og i stedet
har pålagt de frivillige (og klubben som sådan) en urimelig opgave at gennemføre. En opgave,
som endnu ikke er løst.
OLSO ser ikke andre muligheder end at bakke opfordringen fra ALVT op og derved gå videre
med løsning 2. Vi må som bestyrelse i nuværende situation gå med anbefalingen fra de frivillige
i webteamet. Fremadrettet skal det være sådan, at webteamet skal kunne tilkøbe ekstern hjælp i
tilfælde af behov, så vi aflaster deres arbejdsbyrde. I forvejen har vi afsat penge til udviklingsarbejde ifm hjemmeside.
Det er aftalt, at bestyrelsen har brug for at bundfælde dialogen et par dage, før endelig afgørelse
tages. De enkelte medlemmer melder ind til OLSO, som dermed i det færdige referat formulerer
den endelige afgørelse.
Et flertal i bestyrelsen beslutter at gå videre med løsning 2, hvor vi hurtigst muligt går tilbage til
eksisterende hjemmeside og udvikler denne, men på betingelse af, at den samme brugervenlighed som beskrevet i ovenstående referat bliver muligt. Den opdaterede, gamle hjemmeside skal
hurtigst muligt undergå en revision, så vi på en gang bevarer alle de gode databaser og funktioner, som den gamle hjemmeside indeholder, og på en gang sikrer en brugervenlighed, som muliggør en aflastning af webteamet ift almindelig driftsmæssige forhold. Bestyrelse, udvalg m.fl.
skal på en nem måde kunne lægge ting ind på hjemmesiden uden at belaste et webteam.
8. Nyt om spor-aktiviteten (METN)
Udvalg nedlagt som konsekvens af manglende kandidater ved valg. METN varetager/koordinerer nu al aktivitet, der måtte opstå.
Rikke Vinther har henvendt sig om mulighed for at arrangere schweissprøve d. 1. august. Dette
er godkendt.
VSS – Skov i nærheden af VSS-camp er booket, men mangler at finde stifindere (en udfordring i
uge 29). Såfremt der ikke findes stifindere, så kan det være nødvendigt at flytte prøven til et område længere væk. Det vil betyde længere kørselstid for deltagere, men det er vi vant til.
9. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, NAWJ)
- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside – fremdrift?
Intet specielt at bemærke. Opdrætter seminaret skal planlægges i efteråret. Ingen specifikke datoer endnu.
10. VSS (OLSO)
- VSS2021 – Dokkedal (METN)

Program for ugen er lavet og lagt på FB. Programmet er ikke opdateret.
Tilmeldingsvindue skal på hjemmesiden hurtigst muligt.
METN sender info om aktiviteter til VSS, så tilmelding kan åbnes.
Tilmeldingsfristen forventes at følge udstillingsfristen.
METN oplyser, at campingpladsen desuden selv arrangerer en masse aktiviteter, herunder petanque turnering.
Forsamlingsforbuddet er hævet til dette tidspunkt, så dette burde ikke have indflydelse.
- VSS2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA)
Besøge campingmulighed på Sydsjælland. Aftale på plads inden VSS i år.
- VSS2023 – Sønderjylland (OLSO)
Aktivitetsudvalg i regionen har sagt OK.
11. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)
- Orientering om opdateret situation om DKK-afvisning af vores sag med opdrætter, der ikke rettidigt opretter kuld og melder hvalpekøbere ind.
ASGR: Opdrætter har meldt seneste kuld ind og derved oppet sig. Håber dette fortsætter.
Giv det tid.
Opdatering af reglerne til opdrætter/hvalpelisten – tages op til opdrætterseminaret.
Vi tager ad notam, at DKK ikke har været enige med bestyrelsens opfattelse.
OLSO: VI bad om DKK’s mening, da vi ikke selv havde ”flere skud i bøssen”, jvf vores vedtægter.
12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)
- Udfald af valg til udvalget – Toke Larsen og Lisbeth Roed er valgt.
Der er ikke den store aktivitet grundet Covid-19 situationen, dog er der anmeldt udstilling 30.
maj på Sjælland. Vi forventer, at DKK gennemfører udstillinger i Vejen i juni.
13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
- Ny samarbejdsaftale med DKK (vedhæftet) – ikke nogen afgørende ændringer.
- Klubben skriver under og sender til DKK
14. Postlister
a. Indgående post
- henvisning til Google Drev
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev
15. Næste bestyrelsesmøder:
Møde 3:

lørdag d. 15. maj (konstituerende møde efter GF)

16. Eventuelt
17. Evaluering af mødet
Ligesom de mange seneste bestyrelsesmøder har dette foregået online og denne mulighed har
vist sig yderst brugbar i situationer som denne. Desuden åbner det op for økonomisk besparelse
i forhold til kørsel og ikke mindst tidsforbrug.
Derudover generel og god, ivrig dialog med respekt for forskellige holdninger/meninger.
Venlig hilsen
Ole Sørensen

