
 
Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 28. januar 2023 kl. 10.00 - ca. 
12.30 

 
Teams 

 
 

Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sø-
rensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Nana Wirenfeldt Jensen (NAWJ), Alexander Vellage-
Thiesen (ALVT) 
 
Afbud: Tina Clausen og Nana Wirenfeldt Jensen (sygdom) 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
- ingen bemærkninger 
 

3. Indkomne forslag fra medlemmer 
Ingen 
 
 

4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) 
- tildeling af støtte til stifinder-ansøgning fra Lotte Tang så klubben får flere stifindere. 
- tilbud på fremstilling af Magasinet i 2023 - drøftelse af tilbuddene – attraktivt tilbud fra nuvæ-
rende leverandør, som bevirker, at vi forsøgsvis går tilbage til A4-format. Det bevirker samtidig, 
at vi forbedrer økonomien. Vi fastholder således nuværende grafiske virksomhed som leveran-
dør. 
Forslag om at anvende sociale medier mere aktivt, fx ift medlems-billeder og aktiviteter o.a. 
METN overvejer strategi og indsats. 
 
 

5. Status på klubbens økonomi (LOHA og OLSO)  
- udkast til foreløbigt årsregnskab fremsendes, ellers intet. Endeligt årsregnskab er på vej med 
et pænt resultat over budget. 
Udkast til evt. hensættelser blev drøftet og enkelte forslag blev stillet. 
Bestyrelsesmedlemmerne reflekterer tilbage ift hensættelser og investeringer ifm godkendelse 
af referatet. 
Udstyrsanskaffelse betalt af klubben prioriteres i 2023 jvf tidligere dialog herom, så klubbens ar-
rangementer kan tage sig flot ud. Udvalg, regioner og aktivitetsgrupper vil kunne gøre brug af 
udstyret.  ALVT/METN arbejder videre med anskaffelse af 3 telte a’ 3*6 m med klubbens logo. 
  
Derudover undersøges det, om klubben skal anskaffe et antal sæt af 4 ”grønne måtteruller” 
(klubbens farve) a’ 15-20 m til brug for underlag i udstillingsringen. Det vil kunne udvide kredsen 
af mulige haller ifm udstilling, idet mange haller har så glat et gulv, at vi ikke kan vise vores 
hunde på bedste vis. Ideen skulle være at opbevare et antal sæt rundt om i landet hos medlem-
mer ift de geografiske placeringer af udstillinger. Vi anerkender dog udfordringerne rent logistik-
mæssigt i denne sammenhæng, samtidig med at tæpperne også rengøres. (OLSO) 



 
 
 

6. Januar-arrangement ifm udstilling – januar 2024 (OLSO) 
- skal i 2024 foregå på Sjælland – endelig placering sker i samarbejde med udstillingsudvalget. 
- Evaluering af 2023-arrangement i Gjern: 
Umiddelbart gode tilbagemeldinger ift (genindførelse) aftenspisning og aften-arrangementet ge-
nerelt. 57 tilmeldte til spisning lørdag aften, hvor klubben var vært ved kaffe/kage udover den 
medlemsbetalte spisning. Fremviser-lærredet var i hvert fald stort nok. Tusind tak til Per Guld-
berg Klausen og Michael Hjertensgaard for at forberede og udføre diplomtryk, slideshow mm. 
 
Æresmedlemsskab til Lotte Bergh Jensen blev modtaget godt og Årets Nuser uddeling om afte-
nen skete via messenger-video og med fysisk overrækkelse af vase og diplom dagen efter. 
Bestyrelsen ønsker at anerkende udstillingsudvalgets insisteren på at afholde 2 udstillinger og 
dermed mulighed for at gå tilbage til det traditionelle arrangement om aftenen. 
 
 

7. Medier: (ALVT)  
- Status for opdatering/revision: 
Alt er lavet klar til, at vi kan gå i luften med den nye mere brugervenlige hjemmeside – alt det 
bagvedliggende er opdateret, men da vi samtidig i 2022 besluttede at placere vores medlems-
kartotek hos DKK, har det betydet en yderligere udskydelse af en frigivelse af den nye hjemme-
side, idet DKK først skulle opdatere deres system, så vi kunne komme på. Det forventes nu, at 
vi kan gå live med ny hjemmeside ved udgangen af februar. 
Det har været en lang og sej kamp for at få en ny hjemmeside, men vi ser nu frem til afslutnin-
gen af processen. Da alt arbejdet har været udført som frivilligt arbejde (og måske ikke vist sig 
så enkelt, som vi havde forestillet os det), har det taget uforholdsmæssig lang tid at komme 
igennem processen. I mellemtiden har nuværende hjemmeside imidlertid fungeret og været 
klubbens ansigt udadtil. På den nye hjemmeside imødeser vi større brugervenlighed, særlig for 
de frivillige i klubben, som nu på en nemmere måde selv kan redigere og uploade på siden. 
 
- Værdikuponer og hjemmeside/NEMTILMELD 
Vores værdikupon system er en udfordring for både den gamle og nye hjemmeside. Vi overvejer 
alternativer, men ønsker at fastholde princippet om, at det ikke skal være dyrere for udstillere at 
udstille i Beagle Klubben end i DKK – medlemmerne skal stadig have værdikuponer a’ 25 kr på 
udstillingerne. 
Udfordringen er, at vi i klubben ikke altid kan tilbyde gode anvendelsesmulighed for værdikupo-
nerne, og vi har derfor lanceret mulighed for på nogle af de sidste udstillinger at ”veksle” disse til 
kontanter. Udstillingsudvalget arbejder til stadighed på at få salgsboder til at være på vores ud-
stillinger, hvor der så også vil kunne betales med værdikuponer, som klubben så efterfølgende 
”veksler”. På VSS og til julelotteri har man også kunnet betale med værdikuponer. 
På Nemtilmeld er begrænsningen, at man kun kan anvende 1 værdikupon ad gangen og yder-
mere er der kun aktiviteter, der udbydes via Nemtilmeld. 
 
 
 

8. Nyt om spor-aktiviteten (METN) 
- Rikke Vinther Svendsen har udsendt invitation til Venskabskamp 2023 i Sverige via Facebook. 
Der kommer også annonce i Magasin nr. 1 herom. 
 
 
 



 
9. VSS (OLSO) 

- VSS 2023 – Sønderjylland (OLSO) – er i fuld forberedelse af Region Sønderjylland 
- VSS 2024 – Bornholm uge 28?? – undersøges inden VSS 2023 (OLSO m.fl.) 
- VSS 2025 – Midt/vest ?? 
- VSS 2026 – Nordsjælland?? 
- VSS 2027 – Fyn?? 
 

10. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR) 
- ASGR udsendte før mødet supplerende mail om argumentation for indførelse af skærpet krav 
om gentests, med forslag om, at begge forældredyr pr. 1.5.23 skal have et testresultat. Testre-
sultatet kan anføres ved anmeldelse på hvalpeliste og evt. ved frivillig registrering på en liste på 
hjemmesiden.  
Dette sker med udgangspunkt i drøftelsen på opdrætterseminaret i oktober 2022. Forslag om en 
slags ”infoskrivelse” til opdrættervejviserens medlemmer (med udgangspunkt i opdrættersemi-
narets debat om emnet) med bestyrelsens anbefaling af ovennævnte skærpelse. 
Vi fastholder stadig princippet om, at min. et af forældredyrene skal være testet fri samt at par-
ring godt kan ske mellem en ”fri” og en ”bærer” – af hensyn til at bevare muligheden for et  
større udvalg af avlsdyr. 
 
- Dato for nyt opdrætterseminar 30.09.23 
- Vi efterlyser emner til dette opdrætterseminar 
- Arbejdet med beagleprofilen, som var et oplæg på forrige opdrætterseminar, følges op på næ-
ste opdrætterseminar med baggrund i et grundigt bearbejdet oplæg/input af Lisbeth Engkjær, 
Nina Vinther og Karen Ulrich i fællesskab. En ønskelig raceprofil vil altid defineres med ud-
gangspunkt i en tolkning af racestandarden. Det fik vi hjælp til af DKK i 2001, idet en raceprofil 
var en forudsætning for, at beagler også kunne mentalbeskrives. 
 
  

11. Aktiv medlemspleje (alle) 
- Seminar – forslag til 25. marts – udskudt. 
Dialog om klubbens fremtidige funktion og rolle ift aktiviteter og medlemsrekruttering. 
Skal forberedes mere grundigt, end den frivillige tid p.t. tillader. Vi forventer, at vi i 2. halvår 2023 
vil kunne gennemføre seminar med grundig forberedelse. 
 
 

12. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO) 
- Nye dommerønsker for 2024-25 indkaldes i magasin nr. 1 
- 2 medlemmer af udvalget er på valg 
- Opfordring fra udvalget om at igangsætte revision af gældende forretningsorden og retningslin-
jer for udvælgelse af dommere – endnu ikke iværksat 
 
 

13. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO) 
- Repræsentantskabsmøde i DKK 18. marts i Odense. Anna deltager (der er klubudstilling 
samme dag) 
 
 

14. Generalforsamling 2023 (OLSO) 
- placeret fredag d. 19. maj i Gjern Idræts- og kulturcenter - dagen før EDS-specialklub-udstilling 
(den indeklemte fredag efter Kr.Himmelfart). Enkelte bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at 



 
deltage pga almindelig arbejdsdag denne dag. 
- METN, TICL og ALVT er på valg 
 
 

15. Postlister 
Indgående og udgående post fra DKK og andre videresendes fra OLSO til de personer, som 
emnet vedrører. 
 
 

16. Næste bestyrelsesmøder: 
 
FYSISK – søndag d. 23. april – Thurø 
 
 

17. Eventuelt 
- Intet 
 
 

18. Evaluering af mødet 
TEAMS-møder fungerer stadig – og megen tid er sparet. 
 

 
 
Venlig hilsen 
 
Ole Sørensen 


