
 
 

Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 28. november 2020 kl. 
10.00 - ca. 12.00 

 
Microsoft Teams-møde 

 
 

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 fra LOHA pga sygdom 
  
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
Sidste referat godkendt 
 

3. Indkomne forslag fra medlemmer 
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.  
 

4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) 
Intet at bemærke. 
Generelt modtager OLSO ikke meget fra medlemmerne – men er det godt eller skidt?  
ALVT nævner at dette kan skyldes den specielle situation, vi er i grundet pandemien – vi har 
ikke gang i særlig mange aktiviteter – dvs. kunne skyldes stilstand af aktiviteter.  
 
OLSO – Der er ikke særlige sager, der kræver ekstraordinære møder – emnerne vendes til de 
ordinære bestyrelsesmøder. Bestyrelsen tager situationen, emner og tiden ad notam.   
 
TICL – nævner desuden, at det er påfaldende, at der heller ikke er nogen der stiller op til aktivi-
tetsudvalg (heller ikke inden covid19 fik fat i landet).  
 
Overordnet set er der meget stille i klubben. Dette skyldes ikke mindst at den primære aktivitet 
(udstilling) er lagt ned.  
 

5. Medier: (ALVT)  
- fremdrift på ny hjemmeside? – hvornår går vi i luften? – ALVT 
ALVT gav status på den nye hjemmeside – problem med betalingsmodul – vi er nødt til at vente 
med at skifte side indtil dette er rettet.  
Vurdering: venter til betalingsmodul er i orden. 
 
Desuden snak om det nye sundhedsvindue på siden, og hvad ALVT mangler til dette. Han har 
modtaget tekst, men efterspørger en mere overordnet tekst på, hvorfor vi i Beagleklubben over-
hovedet vælger/ har det som et krav at lave specifikke gentests, og hvorfor dette er et plus for 
racen. Har allerede tekst om de specifikke tests og sygdomme.  



 
Snakken gik lidt over i oplæg til opdrætterseminaret 2021:  
- Testmuligheder + antallet af tests 
- Input til jordforbindelse mellem tests og alt det andet (adfærd, anatomi osv.) 
 
Snakken tilbage til fremdrift at medier: 
OLSO sender de seneste to magasiner til ALVT for at disse også kan uploades på ny hjemme-
side 
  
OLSO spørger ind til, om det er muligt i det nye system at oprette nye hitlister? Umiddelbart er 
løsningen ifølge ALVT at oprette nye hitlister på den gamle side og linke til denne på den nye. 
Ligeså snart den nye side kan håndtere hitlister, vil disse blive overført til denne. En nødløsning 
kunne være som f.eks. Bassetklubben, hvor det ligner, at hitlisten er manuelt uploaded.  

 
 

-Tryk af Magasin 2021 – billiggørelse og fastholdelse af kvalitet – OLSO 
 
Set i lyset af de faldende indtægter på medlemskontingentet – og fastholdelse af nuværende 
kontingent-størrelse – er det vigtigt for bestyrelsen, at omkostningerne også holdes nede. Vi ind-
henter derfor tilbud fra forskellige leverandører af grafiske ydelser med henblik på at nedbringe 
omkostningerne til den klart dyreste aktivitet, Magasinet. 
OLSO har tilbage i start november kontaktet 2 eksterne leverandører af grafiske ydelser for til-
bud på fremstilling af magasinet. Vi afventer stadig modtagelse af prisoverslag, incl. tilbud for 
2021 af nuværende grafiske samarbejdspartner. 
 
Herefter drejede snakken sig automatisk ind på indholdet af magasinet: 
ASGR – synes kvaliteten er faldet (både udseende + indhold). Forslag om reduktion til 3 maga-
siner og måske en dedikeret redaktion (1-2 personer) på bladet. Nogle, der kan sørge for, at de 
små aktiviteter og dagligdagshistorier bliver fortalt. Bladet kunne godt være tykkere og så hellere 
3 gange om året. Lidt imod, at vi går ind og gentrykker gamle artikler. Men - det kunne være 
godt, hvis der kunne produceres en oversigt over gamle magasiner og emner.  
 
OLSO – alle artikler, som medlemmer bidrager med bringes – der er intet, der afvises. Grunden 
til, at magasinet ikke er tykkere, er blandt andet pga. manglende bidrag til indhold. Desuden skal 
prisen gerne ned, så der derved kan komme flere sider i (hvis der er stof til det). 
 
Forslag fra medlem om at lave en form for incitament for at få menige medlemmer til at deltage 
aktivt med indhold til bladet. Incitamentet kunne være et lod i hatten pr. artikel, som ved årets 
afslutning kan udløse en gevinst i form af tilmelding til en aktivitet – eksempelvis en udstilling el-
ler en anden prøve.   
 
ALVT foreslår også muligheden for at temabasere magasinerne. På den måde er det lettere at 
henvende sig til specifikke personer og spørge dem om bidrag til magasinet – altså ”at targete” 
personer i god tid inden deadline. 
  
ASGR – der er et generationsskifte i gang – de sidste gamle, der kan huske de første år – må-
ske en historie fra Klubben spæde barndom.  
TICL foreslår, at hvert magasin kunne indeholde et lille skriv fra en ny eller genganger hvalpekø-
ber. Hvordan var den første tid? - måske havde man glemt, hvordan det var at have hvalp i hu-
set, måske er det første gang, man har hund? Men her er det selvfølgelig vigtigt, at opdrætterne 
også er opsøgende og hjælper til og spørger hvalpekøbere, om de kunne have lyst.   



 
ASGR tilføjer – f.eks. hvordan var det at købe gennem hvalpeliste – hvordan sikrer vi, at det 
hele går ordentlig til på den rigtige måde.  
ALVT – når man ser på diverse fora på nettet, så er det især et tema der går igen – nemlig ad-
færd. Adfærdsartikler kunne der være et behov for – de kunne jo sagtens vinkles ud fra 
beaglens racespecifikke behov osv.  
METN – artikel om baby/barn og hund. Måske har man hunden i forvejen, måske er der mindre 
børn/børn i det hele taget i huset og man skal have hund. Hvordan sørger man for at dette er en 
succes for alle parter?  
 
Enighed om, at magasinet godt kunne være mere end det er pt. Dette kræver dog en række ting 
– billigere sider og mere indhold med eksterne bidrag (indholdet kommer ikke af sig selv – in-
puts og artikler er altid meget velkomne!)  
En god redaktion er opsøgende i god tid til deadline og planlægger udgivelser i fremtiden. 
 
OLSO laver et oplæg om, hvad der kunne planlægges at skrive om i 2021 (fx i form af temaer).  
Resten af Bestyrelsen er enige om at have antennerne ude, om hvad der foregår i regionerne. 
Spille på sammenhængskraft mellem magasin og hjemmeside er et stærkt ønske.  
 
 

6. Fastlæggelse af generalforsamling 2021 (OLSO) 
- forslag om lørdag d. 15. maj på Fyn (Kr. Himmelfartsferien) 
(LOHA og OLSO på valg) 
Torsdag d. 13. maj er Kr. Himmelfartsdag – forslag om, at der bliver lørdag d. 15 maj.  
ASGR foreslår at kombinere generalforsamlingen med aktiviteter med hunden. Dette kun f.eks. 
være intro til nosework og andre lignende aktiviteter på intro-basis. 
Resten af bestyrelsen bakker op om dette og synes, det er en god idé. OLSO forslår at ned-
sætte en arbejdsgruppe omkring dette projekt. ALVT – foreslår at Nina Løgstrup bliver del af en 
arbejdsgruppe, da hendes arbejde i forbindelse med Nordsjællands aktivitetsdag var en succes.  
Kombinationen af aktiviteter og generalforsamling arbejdes der videre med.  
 
Ansvarlige:  
Generalforsamlingen – OLSO 
Sted: Fyn – ASGR tager fat i lokale medlemmer på Fyn for at høre, om de vil være med. 
NAWJ – kommer med i arbejdsgruppe.  
 
Medlemmer er meget velkomne til at bidrage på idé plan – man behøver ikke være en del at 
selve dagen.  
 

7. Status på klubbens økonomi (LOHA)  
Kontingenter – vi mangler 11.000 for at nå budget. Nogenlunde det niveau, vi regner med at 
lægge på i forhold til fremtiden.  
Magasiner i alt – lidt over 20.000 pr bladudgivelse plus porto. Overskridelse af budget med 
12.000 kr. 
Administration – 35.000 (65.000 sat af i budget) 
 
Generelt så opvejer posterne hinanden.  
 
De primære poster ser fornuftige ud. 
Udstillingsregnskab – 4 udstillinger i 2020 – vi forventer at lande forholdsvis godt på trods af 
mangel på udstillinger i 2020. Antallet af udleverede værdikuponer ikke medtaget endnu. 
 



 
Schweiss – ingen indtægter i år, men lidt udgifter på rosetter til januararrangementet. 
 
Resultater før sekundære poster ca. 4.000kr 

 
 

8. Nyt om spor-aktiviteten (METN) 
- Hitliste for 2 kategorier af nye spor ej synlig på gl. hjemmeside (1200 m kaninslæb og 
S.U.D-kategorien). Resultaterne indsendes og føres i excel-ark. 
 
Anerkender eksistensen af hitlisterne, selvom disse ikke er synlige under nuværende hitlister – 
under den forudsætning, at der har været konkurreret under de samme betingelser hele året.  
Vi arbejder henimod at få disse synlige på hjemmesiden. 
Se desuden punkt 5.  
 
Sidste år uddelte vi rosetter osv. for 1200m kaninslæb. Selvom hitlisten ikke har været synlig på 
gl. hjemmeside. Medmindre det er meldt ud, at hitliste er aflyst (som fx på udstillingsområdet), 
så skal disse honoreres.  
 
OLSO informerer om, at han har hentet udstyr fra den tidligere Boserup træningsplads. En ind-
sats af Torben Rasmussen, som vi hædrede i december 2019. 
 
 

9. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, NAWJ) 
- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside – fremdrift? 
 
Se punkt 5.  
 

10. VSS (OLSO) 
- VSS2021 – Dokkedal (METN) 
Fortsat planmæssigt – det afhænger af udefrakommende faktorer.  
 
- VSS2022 – Sydsjælland (OLSO, LOHA)  
- VSS2023 – Sønderjylland (OLSO) 

 
 
11. Januar-arrangement på Sjælland 23. januar 2021 (LOHA, OLSO) 

- hvordan skal det se ud, når vi nu ikke har noget metal at uddele ift udstillingsaktivite-
ten? Der er stadig resultater fra lydighed, agility og spor (og evt. nye champions indenfor 
disse kategorier) samt nye udstillingschampions (junior, veteran, eksteriør, klub), som 
skal hædres/fejres.  
Vi skal derfor finde en anden måde at sikre, at metal-modtagerne indenfor disse katego-
rier får deres beviser, rosetter, pokaler mm.  
 
ASGR foreslår at flytte hædringen til generalforsamlingen d.15. maj, da sandsynligheden for 
mere normale omstændigheder og et forsamlingsforbud på mere end 10 er størst. Dertil vil 
hædringen foregå en dag, hvor folk allerede samles til generalforsamling og aktiviteter. Bestyrel-
sen støtter op om dette, og der arbejdes videre på denne løsning. Bestyrelsen håber desuden at 
samle flere aktiviteter samme dag, der kan fungere som ”lokkemiddel” til deltagelse.  
 
 



 
12. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR) 

- Orientering om situation ift en kennel, som ikke indmelder hvalpekøbere i klubben (retti-
digt) og som hver gang skal rykkes herfor. 
 
OLSO har forud for mødet videresendt korrespondance med den pågældende kennel til resten 
af bestyrelsen til info.  
Overordnet kan det konkluderes, at kommunikationen har været dårlig og langtrukken. Opdræt-
terkontakten oplever at bruge uforholdsmæssig meget tid på noget, der burde være en selv-
følge, og som de fleste opdrættere på opdrættervejviseren respekterer. Indmeldelse af nye hval-
pekøbere er det vigtigste redskab for at sikre fortsat eksistens af klubben og er helt afgørende 
herfor. Det er derfor vigtigt, at indmeldelse overholdes. 
OLSO – der skal være et skarpt regelsæt, så et brud på regelsæt fører til en handling og gen-
tagne brud fører til nye handlinger. Dette regelsæt findes allerede i ”Håndbogen for regler til op-
drætter” - Regler for optagelse på både hvalpelisten og på opdrættervejviseren): 
 
Pkt. 10. i hvalpelisteregler: Opdrætter skal indmelde samtlige hvalpekøbere, der ikke i forvejen 
er medlem i Beagle Klubben senest 4 uger efter overdragelse. Dette gælder også kuld, der ikke 
har været synlige på hvalpelisten. 
 
Pkt. 7 Opdrættervejviserens fordele og krav: Ved manglende efterlevelse af ovenstående ret-
ningslinjer, vil opdrætter uden yderligere varsel blive fjernet og udelukket fra opdrætterviseren 
og hvalpelisten i en periode på 3 måneder første gang og 6 mdr. ved gentagelse indenfor 2 år, 
regnet fra det tidspunkt opdrætteren sidst blev fjernet fra listen. Det forudsættes, at forholdet er 
bragt i orden før genoptagelse kan ske. 
 
ASGR foreslår at tage regelsættet op på opdrætterseminar, så alle opdrættere er opdateret/be-
kendt med dette. Bestyrelsen tiltræder dette.  

 
 
13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO) 

- Anvendelse af gamle og nye værdikuponer.  
Vi kan ikke i lighed med tidligere tilbyde anvendelse af hverken gamle eller nye værdiku-
poner til betaling af gebyr for januarfest, VSS og lignende større arrangementer. Flere 
medlemmer ligger derfor inde med flere værdikuponer, som udløber ultimo 2020 uden at 
kunne bruge dem.  
 
5 675 kr i gamle værdikuponer - ca. 10.000 kr ialt (nye og gamle værdikuponer). 
  
ALVT – foreslår, at værdikuponer, der udløber i år (2020) forlænges et år grundet de særlige vil-
kår, COVID19 har forårsaget.  
 
Bestyrelsen støtter op om dette forslag, og OLSO prøver at få en notits om dette i kommende 
blad.  
 
 
 
 
 
 

14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO) 
- Intet at bemærke 



 
 
 

15. Postlister 
a. Indgående post 
- henvisning til Google Drev 
 
b. Udgående post 
- henvisning til Google Drev 
 
 

16. Næste bestyrelsesmøder: 
 
OLSO laver doodle over kommende bestyrelsesmøder hvori søndage også er en mulighed, da 
onlinemøder har vist sig ligeså givende og effektive som fysiske møder. Desuden er der som 
nævnt under Pkt.4. ikke den store aktivitet i klubben pt. grundet Covid19 restriktioner og forsam-
lingsforbud.  
 

17. Eventuelt 
Intet 
 

18. Evaluering af mødet 
Alle bestyrelsesmedlemmer (undtagen sygemeldte Lone) deltog i dag online via teams, og dette 
fungerede godt. Overordnet vurderes de online møder som et godt supplement til fysiske mø-
der.  Kvalitativt udbytte, hvor samtalen gik glidende. 
 

 
Venlig hilsen 
 
Ole Sørensen 


