Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 27. maj 2018 kl. 09.00-16.00 i Årslev
Deltagere: Anna Sofie Gothen (ASGR), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Lotte Tang (LOHT), Vibeke Kampmann (VIKA)
Afbud: Lone Hansen (LOHA)
Dagsorden:
OLSO indledte med at byde LOHT velkommen i bestyrelsen og introducerede LOHT til bestyrelsens
arbejdsform, som er organiseret således, at hvert medlem imellem bestyrelsesmøderne arbejder
selvstændigt med sit ansvarsområde (hvortil der også formelt er knyttet et andet bestyrelsesmedlem), og at det anbefales, at man i tvivlstilfælde og ved behov for sparring kontakter det andet bestyrelsesmedlem for at kvalificere behandlingen af de sager/henvendelser, som skal håndteres.

1. Godkendelse af mødets dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af sidste referat.
Referatet af dels mødet den 22. april og dels det konstituerende møde den 11.maj blev godkendt.
3. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
- Tilmelding til Askov møde 29. og 30. september (OLSO)
OLSO har inviteret Karin Jallov fra Sporudvalget og Marianne S. Bach fra Udstillingsudvalget til
at tilmelde sig som deltager til seminaret (alternativt kan en anden fra udvalgene deltage). Det
aftaltes at tilmelding bør ske samlet, OLSO sørger for tilmelding.
Fra bestyrelsen deltager OLSO og LOHT.
- DKK’s standard databehandlings aftale
Som følge af persondata forordningen, er der indgået en sådan aftale mellem Beagleklubben og
DKK.
4. Status på klubbens økonomi (LOHA)
- Pr. 15.05.18
LOHA havde fremsendt ajourført regnskab, samt regnskab for udstillingsudvalget år til dato.
Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger udover at der fortsat skal fokuseres på løbende at sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter på alle områder.
5. Generalforsamling 2018 (OLSO) - Opfølgning
- bedre fastholdelse af hvalpekøbere i klubben
Regionerne har en stor rolle i den forbindelse. Det tages op på såvel regionsleder som opdræt-

ter seminaret i efteråret med henblik på, at der kan etableres nogle faste aktiviteter, der kan tilbydes af alle regioner.
Det er også væsentligt, at der skabes en personlig kontakt mellem regioner og nye hvalpekøbere. Det er vigtigt at tænke igennem hvilke aktiviteter, der vil være efterspurgt af nye Beagle
ejere, der ”bare” har anskaffet en familiehund. Gåture er måske ikke den eneste måde at
komme i kontakt med de nye Beagle ejere på.
Det skal være et mål, at seminarerne definerer og beskriver aktiviteter, der realistisk kan gennemføres i regionsregi.
METN forbereder noget, der kan bruges som inspiration på seminarerne.

6. VSS (OLSO)
- VSS 2018 – Å Strand Camping – bestyrelseskontakt ASGR - status på planlægning mm.
ASGR opdaterede status, der er godt styr på tingene. Tilmeldingstallene er gode, der kommer
sædvanligvis mange tilmeldinger i opløbet.
Vi skal prøve at forklare især de nye af vore medlemmer, hvorfor de skal være med på VSS eller
bare komme forbi og se, hvad der sker.
- VSS 2019 – Nordsjælland – bestyrelseskontakt (foreløbig LOHA).
Regionskontakt Kim Hartmann. Regionen har påbegyndt arbejdet, vi følger op efter dette års
VSS. Det er vigtig med overdragelse af erfaringer/succes’er fra det ene VSS til det næste.
7. Nyt fra sporudvalget (METN)
- Hvordan kommer Sporudvalget videre med generalforsamlingens beslutning om vildtsporchampionaterne?
METN har været i kontakt med udvalget, der er gået i gang med opgaven. Bestyrelsen afventer,
at der kommer et forslag fra udvalget i løbet af efteråret, som bestyrelsen kan behandle.
Udvalget har overvejet fordelingen af posterne, men finder, at den nuværende organisering er
den, der er mest effektivt for udvalgets arbejde.
Der var enighed om, at Nose Work er en aktivitet, der kan være væsentlig for at skabe aktivitet i
regionerne. METN har aftalt med sporudvalget, at de støtter op om arbejdet med Nose Work.
De, der vil starte Nose Work aktiviteter op, kan derfor kontakte sporudvalget. Nose Work i
Beagle klubben kan afvikles som en mere uformel aktivitet på de enkelte spor og lydighedspladser. Evt. officielle Nose Work prøver afvikles i DKK regi.
Det overvejes at arrangere en dag, hvor en Nose Work instruktør kan lave en introduktion for
interesserede regions-, lydigheds- og spor- aktive.
Bestyrelsen vil nøje følge aktivitetsniveauet.
Nose Work i klubregi tages desuden op på regionsleder seminaret.
Udvalget arbejder endvidere med en ajourføring af forretningsordenen for udvalget.
8. Nyt fra Lydighedsudvalget (TICL og OLSO)
Bestyrelsen overvejede vejen frem, efter at formanden Jette Lorenzen og Sanne Warming har

trukket sig fra udvalget. Udvalget består lige nu af et medlem, hvorfor udvalget ikke er beslutningsdygtigt. Lydighedsaktiviteterne håndteres derfor indtil næste generalforsamling direkte af
bestyrelsen.
OLSO tager kontakt til det tilbageværende medlem og drøfter vejen frem.
9. Agility (OLSO)
Ole vender tilbage med hensyn til udvalgsstatus

10. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN)
Der er flere hanhunde, der nærmer sig matadoravls grænsen, hvorfor vi øger opmærksomheden
om dette forhold. Første skridt er at orientere om DKK’s retningslinjer for Matadoravl i Magasinet.
Bestyrelsen finder, at det er væsentligt at sikre Beaglens generelle sundhed (jvf samarbejdsaftalen med DKK) og undgå udbredelse af sygdomsbærere. Det er en fælles opgave for tæve og
hanhundeejere.
Der kommer flere og flere gentestmuligheder, og det er væsentligt at sikre, at al den viden, der
er om avlshundenes testresultater anvendes konstruktivt i avlen.
Emnet tages op på opdrætterseminaret til efteråret.
11. Hvalpeliste (ASGR)
Web-team har tryllet, så opdrætterne kan indtaste hvalpe, der ligger hos andre end opdrætteren
selv.
12. Regionsleder – og opdrætterseminar 2018
Seminaret afholdes 27. og 28. oktober på Fjeldsted Kro på Fyn.
Det annonceres inden længe i magasin, Facebook og mailliste, hvor der også efterlyses emner.

13. Nyt fra udstillingsudvalget
OLSO har kontaktet udvalget med hensyn til offentliggørelse af dommerønsker for 2019. (Af
hjemmesiden fremgår p.t. udstillingsønsker for 2016, som må være fremsat og uploadet i 2014.)
14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
Intet nyt
15. Medier:
Bestyrelsen anerkender de mange udfordringer, der er med klubbens nuværende hjemmeside
og overvejer mulige løsninger for klubbens fremtidige hjemmeside platform.
Målsætningen er, at hjemmesiden skal være brugervenlig, enkel og effektiv, billig at drive med
professionel support.

Der skal tages stilling til fremadrettet administration af klubbens Facebook side, og denne skal
tænkes ind i den fremadrettede kommunikations platform.
Klubbens overholdelse af den nye persondataforordning forudsætter, at der udarbejdes en persondatapolitik, som skal gøres tilgængelig på hjemmesiden. Det skal afklares, hvilke persondata
klubben opbevarer. LOHT og VIKA udarbejder snarest persondatapolitik for klubben.
16. Opfølgning på revision af ”Håndbogen” på hjemmesiden
OLSO arbejder på sagen, det er væsentligt at få luget ud i uaktuelle oplysninger.
17. Postlister
a. Indgående post
- mail fra Brian Seitzberg, besvares af Ole.
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev

18. Eventuelt
LOHT foreslog at invitere suppleanterne til at deltage i et eller flere af de årlige bestyrelsesmøder. Der var enighed om, at det skal overvejes at invitere suppleanter med til et årligt møde for
at knytte dem nærmere til bestyrelsesarbejdet.
Der var enighed om også at invitere suppleanterne med til regionsleder seminaret d. 27. oktober
2018 på Fjeldsted Kro på Fyn.
19. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde – september og november
- Søndag d. 2. september – hos ASGR
- Lørdag d. 24. november – hos LOHT
20. Evaluering af mødet
- God konstruktiv tone også når vi ikke er helt enige.
- Vi skal blive bedre til at undgå, at praktiske småting fylder for meget på mødet

Referent: VIKA

