
Regionsleder/udvalgsmøde 27.10 2018 

Deltagere fra bestyrelsen:  

Ole Sørensen, Anna Sofie Gothen, Vibeke Kampmann  

Mette Nødskov – også som repræsentant for region Nordjylland 

Tina Clausen – også som repræsentant for region Vestjylland 

Lone Hansen – også som repræsentant for region Sjælland 

Lisbeth Roed - bestyrelses suppleant 

Nana Wirenfeldt - bestyrelses suppleant 

Alexander Vellage-Thiesen - bestyrelses suppleant – også som repræsentant for region Nordsjælland 

Deltagere fra udvalgene:  

Karin Jallov,  Spor udvalget 

Jeanette Balkan, Udstillings udvalget 

 

Deltagere fra Regionerne: 

Per Clausen og Karen Petersen, region Syd 

Lene Toft og Nina Dige Vinther, region Nordsjælland 

Velkomst 

Lone indledte med at byde velkommen og gennemgå agendaen for dagens møde, herefter var der en kort 

præsentationsrunde.   

Siden sidst 

Herefter gav Ole en kort status på væsentlige tiltag siden sidste regionsleder seminar i 2016 

 Klubbens medlemstal er fortsat nogenlunde stabilt 

 Magasin format er ændret til et mindre format, herved kan portoudgifterne begrænses. Der er også 

indgået aftale med et ”kuverterings selskab”, det bidrager også til at reducere porto udgifterne. Redak-

tionsudvalget er også blevet styrket for at sikre, at der løbende er relevant artikelstof til magasinet. 

 Bestyrelsen har besluttet at etablere en ny hjemmeside for klubben, der teknisk vil blive drevet af en 

ekstern leverandør. Herved opnås en tiltrængt modernisering af hjemmesiden samt et driftsmiljø, der 

vil være væsentligt mere personuafhængigt. 

 Status på udvalg; Agility udvalg har været nedlagt de sidste 2 år og kan formentlig ikke reetableres.  

Der har i det seneste år været frafald i lydighedsudvalget, som derfor pt. ikke er fungerende. 

Sporudvalget arbejder med at etablere det af generalforsamlingen besluttede vedr. elitespors champio-

nater. 

 Regioner; der er udfordringer med at holde liv i regionerne og dermed i at gennemføre lokale arrange-

menter. Når der ikke er fungerende regioner, ser vi os om efter enkeltpersoner der som arbejdsgruppe 

vil påtage sig at stå for de større arrangementer (januarfest og Very Special Show (den årlige sommer-

lejr)) Det er indtil nu lykkedes, men vi bliver nødt til at overveje, om klubbens regions struktur er den 

rigtige model fremadrettet.  



Gennemgang af den nye hjemmeside 

Mette præsenterede den kommende nye hjemmeside. 

Den nye hjemmeside er drevet af et eksternt firma, der fungerer som hot-line med hensyn til support i for-

bindelse med drift af hjemmesiden. Firmaet har pt. etableret hjemmesider for omkring 20 DKK special klub-

ber, og der er derfor en god basis at starte ud fra.  

Hjemmesiden vil kunne bruges på både IPAD og telefon. Der er en enkel brugergrænseflade, som gør det 

lettere for udvalg og regioner at lægge materiale på hjemmesiden. En af de væsentlige nye funktioner er en 

samlet kalender for klubbens aktiviteter. 

Umiddelbart er det hensigten, at den første version af hjemmesiden etableres med de mest basale elemen-

ter fra den nuværende hjemmeside, og at der i løbet af 6-12 måneder opgraderes til en version 2 med yder-

ligere funktionalitet. 

Der var herefter en længere debat om hjemmesiden fremadrettet: 

 Karen: kommer Beagle kartotektet med over? Ole: ikke i første omgang, idet det vil være en bekostelig 

tilpasning, så behovet for videreførelse af Beagle kartoteket skal vurderes, i forhold til mulighederne via 

DKK’s hundeweb. 

 Alexander anførte, at det er vigtigt at have god organisation omkring driften af hjemmesiden. 

 Per synes det er en flot hjemmeside, men hvad er det nye i den. Ole og Mette forklarede, at det først 

og fremmest er et nutidigt værktøj med en ordentlig driftsorganisation, så er det op til os fremadrettet 

at udvide hjemmesidens funktionalitet med de muligheder, der nu gives. Men vi må kravle, før vi kan 

gå. 

 Per efterlyser, at - udover at magasinet lægges på hjemmesiden som samlet pdf – der bør etableres et 

artikel arkiv på hjemmesiden. Det er en tanke Anna har haft, og hun vil forsøge at overtale et medlem 

til at etablere dette. 

 Jeanette efterlyser en ”sundhedsfane”. Mette forklarer, at det er planlagt, at der er en orientering om 

de Beagle-relaterede sygdomme. Ideen med en ”sundhedsfane” er god og vil blive taget med videre. 

 Per foreslår, at der nedsættes en redaktions gruppe for hjemmesiden. Alexander støtter op om Per’s 

forslag. Vi bør have en strategi for klubbens hjemmeside. Jeanette og Karin havde forståelse for, at der 

skal være en vis struktur, men anførte, at vi skulle passe på ikke at skyde gråspurve med kanoner. Per 

er enig i, at det ikke skal gøres til et større problem end nødvendigt. 

 Lisbeth gør opmærksom på at det har været et dårligt visitkort at have en hjemmeside, der ikke har væ-

ret opdateret i flere år. Ole forklarede, at en af de store opgaver i forbindelse med etableringen er at få 

ryddet op i alt det gamle materiale og ændre strukturen af materialet - så det der løbende skal opdate-

res adskilles fra andre dokumenter. 

Ole anerkendte, at der er behov for en vis styring af udvalg og regioners anvendelse af hjemmesiden, hvor-

for bestyrelsen vil overveje mulighederne herfor på det næste bestyrelsesmøde. Pt. er det målsætningen at 

den nye hjemmeside tages i brug pr. 1. 1 2019, og det ville Ole nødigt ændre på. 



Der var generelt stor opbakning omkring den nye hjemmeside og Mettes demonstration af den, det bliver 

godt for klubben at få en nutidig løsning. Den nuværende hjemmeside er ikke en god ambassadør for klub-

ben.  

Hvordan sikrer vi, at udvalg og bestyrelse arbejder tættere sammen og ”og trækker på samme hammel” 

Ole mener, at vi må anerkende, at det kører lidt op og ned i de forskellige regioner, det er meget afhængigt 

af enkelt personers evne til at samarbejde. Vi er jo lykkedes med at arrangere både VSS og Januar fester, 

fordi der er ildsjæle, der melder sig til enkelte opgaver. 

Vi skal finde nogle nye måder at organisere aktiviteterne på. Tingene har ændret sig over tid, førhen var der 

flere Beagle lydigheds pladser, mens den aktivitet i dag er næsten ophørt, fordi der i dag er etableret 

mange private træningspladser, så Beagleejerne kan finde træning tættere på. 

Nina bemærkede, at det grundlæggende problem er, at regionerne ikke længere er fungerende. Hvad er 

det, der er sket omkring regionerne, der gør, at vi ikke kan få mere aktivitet i regionerne. Det tager vi op 

senere på dagen. 

Karin anførte, at vi måske skal være bedre til at efterlyse medlemmer, der vil gøre en indsats i regionerne.   

Anna efterlyser mere Team Work i stedet for de mange små-konflikter, som ofte er resultatet. Skal vi arran-

gere team events i regionen.  Vi skal finde på nye aktiviteter. 

Mette anfører, at vi skal hjælpe hinanden med at dele køreplaner for succesfulde aktiviteter. 

Jeanette nævnte et konkret praktisk problem om transport af dommere til udstilling. Lisbeth mener, at det 

første, der skal løses, er at det bliver kendt at der er et problem/en opgave fx via en efterlysning via magasi-

net eller maillisten. Per foreslog, at der etableres en liste over medlemmer, der har mulighed for at være 

chauffører for dommere mod at modtage km-penge. Anna mener, det skal tages i betragtning, når man ar-

rangerede udstillinger og dommerrejser – dommere kan også tage toget fra lufthavnen og så samles op 

tættere på udstillingsstedet. Det er unødvendigt, at det skal blive til et sidste øjebliks problem. 

Januar festen 

Hvordan skal vi hædre hundene. Per har lavet et forslag til hvordan vi kan ”peppe” det lidt op. Forslaget 

blev vel modtaget med klapsalver. Per arbejder videre med den endelige udgave. 

VSS 2019 Kulhuse 

Regionen holdt første planlægningsmøde i starten af oktober, der var stor opbakning med ca. 25 frem-

mødte. 

Alexander gennemgik status. Der synes at være styr på processen og de fleste del elementer. Pladsen ser 

fin ud, det er godt at der er fundet et alternativ til de ”manglende” hytter ved at kunne tilbyde ophold på 

lejrskolen ved siden af pladsen. 

Det er en hjælp, at der er opsamlet og nedfældet erfaringer fra de tidligere VSS arrangører, det gør det let-

tere at få overblik over opgaverne. 



Vi skal sikre os, at vi er gode nok til at forklare nye medlemmer, hvad VSS er. 

Sikre at regioner har aktiviteter medlemmerne finder attraktive - anvendelse af sociale medier til at kom-

munikere om aktiviteter - holde på/ få flere frivillige med i regions og udvalgsarbejde – fastholde nye 

hvalpekøbere i klubben  

Der var enighed om, at alle disse emner hænger sammen på kryds og tværs, der kom mange input fx: 

- Karin spørger om vores klubstruktur stadig er relevant. Der er så enormt udbud af de aktiviteter, vi 

førhen var alene om. 

- Per og Karen var enige om, at de race specifikke aktiviteter bør nedlægges. Nina var enig heri.  

- Nina mener det er vigtigt at opdrætterne bliver bedre til at markedsføre klubbens aktiviteter. Karen 

mener opdrætterne gør, hvad de kan. 

- Vibeke anførte, at vi bør begynde at tale om, hvad det er for aktiviteter, vi bør have i klub regi, må-

ske skal der tænkes nyt, i dag shopper man mere rundt i de muligheder, der er. 

- Per forklarede, at de har valgt at lave en hvalpedag hvert halve år med invitation via facebook. Med 

deltagelse af opdrættere med orientering om fodring, træning og legeområde for hvalpene. Til gen-

gæld har man droppet gåturene. Der var enighed om, at det var et initiativ, der kunne udbredes til 

de øvrige regioner. Det vil være super, hvis Per laver en ”drejebog” for hvalpedagen, som andre re-

gioner kunne have glæde af. 

- Lene, Nina og Alexander var skuffede over, at klubben ikke støttede region Nordsjællands delta-

gelse i Store Hestedag, med mere end de 8 fribilletter, der kom fra DKK.  De finder, at Store Heste-

dag er en meget god ”udstillings” plads for klubben. I år var man afsted med et kuld hvalpe, der 

gjorde stor lykke.  

- Det blev foreslået, at der etableres en Beagleejer-hotline via hjemmesiden. 

- Lisbet har haft fornøjelse af at køre til Schweiss træning i region syd. Der er også stor aktivitet i 

Beagler på tur. 

- Ole mener, at bestyrelsen skal overveje, hvorvidt regionerne i et vist omfang skal være mere selv-

styrende. Samtidig skal vi acceptere, at det i høj grad er de passive ,medlemmer der holder klubben 

i live.  

- Ole spørger suppleanterne, om de finder, at der er opgaver, de bør inddrages i. Bestyrelsen bliver 

skudt på fra alle sider, men kan man inddrage jer bedre. 

- Per og Alexander fandt, at det var vigtigt, at klubben fik en mere klar strategi/plan for anvendelse 

af sociale medier, det burde lægges i faste rammer. Andre fandt, at vi skal passe på ikke at etablere 

for rigide spilleregler, men at en overordnet plan kan være på sin plads. 

- Lene anførte, at hvis vi vil have mere aktivitet i regionerne, så skal bestyrelsen være indstillet på at 

støtte aktiviteterne økonomisk i større omfang. 

- Per foreslår, at regionerne får lov at beholde de indtægter, de genererer via deres løbende 

Schweiss aktiviteter. 

- Lene foreslår, at man øger regionernes grundbudget fra 1.000 kr. til et større beløb. Ole mener, at 

regionerne står til nul i budgettet, dvs. at aktiviteterne skal løbe rundt.  

- Tina mener, vi skal passe på med ikke at belaste klubbens overordnede økonomi med lokale aktivi-

teter.  



- Det er også væsentligt at anerkende, at der er passive medlemmer, der ikke deltager i aktiviteterne, 

men alligevel gerne vil være medlemmer af klubben. I DKK er der 30.000 medlemmer, hvoraf alene 

de 8.000 er aktive. Vi skal have fokus på, at opdrætterne melder deres hvalpekøbere ind og fokus 

på at fastholde nye hvalpekøbere gennem gode tilbud til dem og ved at skabe et godt ”velkomst-

miljø” der, hvor de færdes og kommer. Udfordringen er, at ca. 75 % af hvalpekøberne ikke fornyer 

medlemsskabet. 

- Lisbet bemærkede, at det er væsentligt, at klubbens etablerede medlemmer er bevidste om at 

være åbne for at skabe relationer til nye medlemmer. Vi må ikke blive opfattet som en lukket klub. 

- Alexander spurgte; hvad er det, vi skal svare, når vi bliver spurgt om, hvad det er man får ud af at 

være medlem af Beagleklubben? Det spørgsmål skal vi kunne besvare og levere i forhold til. 

- Anna anfører, at det nogle gange er små ændringer, der har stor effekt. Fx team-aktiviteter i stedet 

for regions aktiviteter.  

- Alexander fortalte om en oplevelse af Beagleklubben i Østrig, der var meget inkluderende i forhold 

til gæster udefra. Det kan vi lære noget af. 

Til sidst opsummerede Ole: 

 Bestyrelsen samler op på nedsættelse af medie udvalg, der får til opgave at samle op på klubbens brug 

af sociale medier. 

 Det er en forudsætning for succes, at regionerne opfattes som aktive, samt at der skabes personlige 

relationer mellem medlemmer. 

 Vi skal have overvejet og klargjort, hvad regionernes økonomiske ramme er. Beløbs begrænsningen 

(500 kr) på enkelt omkostninger uden godkendelse af bestyrelsen skal revurderes, fx hæves til 1.000 kr. 

 Det er regionerne, der har den store opgave med at fastholde hvalpekøberne i klubben. Det er derfor 

rimeligt, at regionerne får større råderum.  Der skal dog skelnes mellem arrangementer, der er åbne for 

ikke-medlemmer (de skal løbe rundt og ikke belaste medlemmer), mens arrangementer, der kun er for 

medlemmer, kan afholdes inden for det råderum, der ligger i budgettet. 

 Tilslutning til, at Schweiss- og Sportræningspladser i regioner gøres økonomisk selvstændige, således at 

regionerne selv kan disponere over midlerne – altså ikke afregne til klubbens centrale udvalg. Schweiss- 

og Sporprøverne skal til gengæld afvikles i regi af Sporudvalget og afregnes med dette. 

Evaluering af dagen  

Vi har fået vendt mange ting. Der var enighed om, at det havde været en god dag, med mange gode forslag 

og tiltag. 

 Det var meget positivt at få det første kig på den nye hjemmeside. 

 Oplæg om forløb på januar festen ser rigtig godt ud. 

 Der synes at være god hånd om VSS i Kulhuse. 

 Ole fulgte op på opfordring til suppleanterne om at definere, hvad de kan bidrage med. 

 Lisbet vil gerne tage handsken op med hensyn til at fungere som ”ambassadør” for nye i forbindelse 

med udstillinger. 



 Karin synes det havde været godt at vende, at klubben kan være på vej ind i en ny tid, med en anden 

struktur, hvor en del aktiviteter kan afvikles uden en udvalgsstruktur som ramme, men mere på ad hoc 

basis. 

 Ole fremhæver, at det er væsentligt at kunne finde frivillige til at løfte ad hoc opgaverne, det behøver 

ikke nødvendigvis være regionsopgaver. 

 Tina pointerede, at vi kommer længst ved, at vi alle hjælper hinanden,  

 Per mente, at bestyrelsen havde fået noget at tænke på efter diskussionen om, hvorvidt den nuvæ-

rende struktur trænger til et eftersyn. 

 Ole konstaterer, at det er godt, vi kan være uenige uden at blive personlige 

Herefter kunne Lone, som ordstyrer takke for en god og konstruktiv dag, med en god og konstruktiv tone. 

 

Ref. 

Vibeke Kampmann 


