
 
 

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 31. marts 2019 kl. 09.00-
15.00 

 
Hos Anna Sofie Gothen, Smørmosevænget 35, Thurø, 5700 Svendborg 

 
 

Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Ole Sørensen (OLSO), Vibeke 
Kampmann (VIKA)  
Afbud: Mette Nødskov (METN), Tina Jason Clausen (TICL), Lotte Tang (LOHT), 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden 

Dagorden blev godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af sidste referat. 
Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 
 
 

3. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO) 
OLSO orienterede om henvendelse fra et medlem om sporchampionaterne. Det fremgik af hen-
vendelsen, at et medlem af DKK’s schweissudvalg er uenig i det af DKK godkendte regelsæt. 
Det aftaltes, at OLSO følger op med DKK. 
 
  

4. Status på klubbens økonomi (LOHA)  
Bestyrelsen godkendte det reviderede regnskab for 2018 med et underskud på kr. 29.991, bla. 
som følge af lavere overskud på udstillingsområdet og omkostninger til den nye hjemmeside. 
 
Det aftaltes, at der skal følges op på lagerbeholdninger vedr. lydigheds aktiviteten. Der er risiko 
for, at dele af denne beholdning skal nedskrives, da der ikke længere er udvalgsaktiviteter. Det 
vil have negativ indflydelse på 2019 resultatet. 
 
Gennemgangen af økonomien i 2019. LOHA gennemgik regnskab pr. 22.3 2019 og redegjorde 
for, at der fortsat er udfordringer med ajourføring af kontingent indbetalinger og rykkere herfor. 
Der er p.t. ca. 575 medlemmer (enkeltmedlemmer og husstand) i klubben.  
 
Det må forventes, at omkostningerne til ny hjemmeside løber op i ca. 40.000 kr., men udsving 
på en række andre budgetposter forventes i vid udstrækning at opveje dette. Samlet set er det 
derfor usikkerheden om kontingent indtægter, der netto vil kunne påvirke resultatet negativt.   
 
Det er aftalt med udstillingsudvalget, at udvalget og bestyrelsesrepræsentanten løbende følger 
udviklingen i aktiviteten og hurtigt forsøger at tilpasse udgifterne til det faldende antal tilmeldte 
hunde. Antallet faldt med 10 % fra 2017 til 2018. 
 
Der var enighed om budgettet for 2020. Det inkluderer yderligere kr. 20.000 til færdigudvikling af 
hjemmesiden. Det budgetterede resultat er tæt på nul. Vi anbefaler uændret kontingent i 2020. 
 



 
 
 

5. Januarfest 2019 (LOHA, LOHT) 
- Festen gik godt, og Per og Michaels præsentation af vindere bidrog til en god stemning.  
  Niveauet for deltager betaling blev diskuteret. Der var enighed om at overveje den fremtidige  
  form for januar fest og udstilling.  
  
- Januarfest 2020 –  ny form og placering overvejes sammen med arrangørerne. 
 
 

6. Generalforsamling 2019  (OLSO) 
- Årslev Hallen booket til søndag d. 26.maj kl. 14. 
Vi arbejder hen mod at arrangere introduktion til den nye hjemmeside for regioner og udvalg om 
formiddagen sammen med et påtænkt ”mini-regions/udvalgsmøde”, hvor bestyrelsen ønsker 
drøftelse med udvalg og regioner om evt. ændring af fremtidig organisering og struktur i klub-
ben. 
 
Under punktet eventuelt kan vi give en præsentation af hjemmesiden og dens funktioner for den 
samlede generalforsamling. 
 
Dirigent-forslag er fundet. 
 
 

7. Klubstruktur og organisering  (ASGR) 
- Diskussion af nuværende og måske kommende fornyet struktur i klubben. 
Det er væsentligt, at vi som specialklub for beagleracen tager udgangspunkt i, at vi er en klub, 
hvis primære formål er at sikre, at der er gode og sunde beagler i Danmark.  
Det er imidlertid også vigtigt, at der er et bredt udvalg af aktiviteter i klubben, hvis vi vil bevare 
(og gerne øge) det nuværende medlemstal og sikre medlemmerne muligheder i det ganske land 
for at mødes på tværs af kærligheden til og for beaglerne.  
Flere udvalg og regioner lider under manglende frivillig arbejdskraft, men vi konstaterer dog og-
så, at der rundt i hele landet er vilje til at yde en indsats ifm enkelt-arrangementer, når der er 
behov. Hvordan kan vi organisere og bruge denne vilje til gavn for klubben og medlemmerne i 
hele landet? 
Vi diskuterede, hvorvidt vi i dag er organiseret rigtigt (struktur), henset til ovenstående konstate-
ring. 
 
Bestyrelsen har tidligere diskuteret muligheden af at lave arrangementer på tværs af regionerne 
og lave ”arrangementsgrupper” for disse enkeltstående aktivitet. Vi har modtaget et forslag fra et 
medlem om at forsøge at arrangere en ”beagle dag” med skue, agility-, rally-, nosework-aktivitet 
og egentlige lydighedsprøver for klasse 1 og 2, og dette forslag bakker op om disse tanker.  
På den vis kunne nye og erfarne beagleejere mødes på tværs af aktiviteter og geografi og af-
prøve de forskellige aktivitetsmuligheder. Det kunne forhåbentligt lede til nye aktiviteter. 
Medlemmerne i klubben går til træning med deres beagler rigtig mange forskellige steder i det 
ganske land, og det er vigtigt, at vi får etableret en større bredde omkring aktiviteterne og forsø-
ger at understøtte et fællesskab om sådanne aktiviteter, så de kan være til glæde for så mange 
medlemmer. 
 
Der var enighed om at arbejde videre med et oplæg om regionsstruktur fremadrettet og aktivite-
ter på tværs af både regioner og udvalg, hvor arrangørerne kan vælge alene at være aktiv om-
kring et enkelt arrangement. 



 
 
I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres et møde med regioner og udvalg for at få 
yderligere input og ideer og gennem dialog komme videre med ideerne. 
 
 

8. VSS (OLSO) 
VSS 2019 – Nordsjælland/Kulhuse – bestyrelseskontakt (OLSO). Regionskontakt Kim Hart-
mann. 
Efter dialog med arrangørgruppen er budgettet godkendt og planlægningen skrider godt fremad, 
der planlægges mange aktiviteter. Tilmelding via hjemmesiden, først den gamle hjemmeside og 
efterfølgende på den nye hjemmeside. 
  
- VSS 2020 – Nordjylland – bestyrelseskontakt foreløbig METN. 
 
 

9. Medier: (OLSO, ASGR, LOHT, METN)  
Status på ny hjemmeside,  
OLSO er i gang med at opdatere indhold, håndbog mm. Forventer at hjemmesiden går i luften 
primo maj.  
 
Forankring af hjemmeside og FB i bestyrelsen og frivillig arbejdskraft, jvf forrige referat 
Inden vi går i drift skal vi have udpeget en hjemmeside ansvarlig i bestyrelsen. Det skal mini-
mum være formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem og evt. yderligere frivillig arbejds-
kraft. Der skal, ligesom i dag, udpeges en hjemmesideansvarlig i de udvalg/regioner, vi har 
fremover. 
 
Der skal etableres beskrevne procedurer for opgaverne, således at fremadrettet overdragelse 
fra person til person lettes, særlig ifm udskiftninger i udvalg og bestyrelse. 
 
Klubbens facebook side skal ligeledes forankres i bestyrelsen og drives af de, der står for driften 
af hjemmesiden. OLSO arbejder videre med dette og aftaler nærmere.  
 
 

10. Nyt fra sporudvalget (METN) 
Venskabskamp – planlægning heraf går godt, vi ser frem til afviklingen i Ålbæk 27/28. april. 
 
 

11. Nyt fra Lydighedsudvalget og Agilityudvalget (OLSO, TICL) 
Intet udvalg – valg afventes 
 
 

12. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN) 
Det blev drøftet/påpeget, at det lave hvalpetal i 2018 medfører udfordringer med matadoravls-
grænsen. Det blev besluttet at kontakte DKK for at finde en løsning herpå. 
 
 

13. Hvalpeliste (ASGR) 
Overvejer nyhedsbrev om aktuelle tiltag, da opdrætterseminar afholdes hvert andet år. Tanker 
om at det fremadrettet bliver opdrætterne selv, der (opdaterer) up-loader IGS og LAFORA  do-
kumentation i et nyt arkivsystem forbundet med hvalpelisten. 
 



 
Sundhedsattesten vil blive opdateret så det fremgår, hvilket af forældredyrene, der er testet fri.  
 

14. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO) 
Der er holdt møde i udstillingsudvalget 31.01.19, referatet afventes. 
Udstillingsudvalget har bl.a. diskuteret konsekvenserne af den lavere deltagelse på udstillinger-
ne. Af hensyn til økonomien er det nødvendigt at følge deltagerantallet tæt og hurtigst muligt til-
passe afviklingen af udstillingerne hertil. Bestyrelsens repræsentant i udvalget er allerede i dia-
log med udvalgsformanden herom. 
Der er indkommet ønske fra en dommer autoriseret  i andre racer, om (også) at blive indstillet til 
uddannelse for Beagle. Bestyrelsen imødekom ønsket. 
 
 

15. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO) 
Repræsentantskabsmøde, stort fremmøde. 
Forslag om at ændre sammensætning af DKK’s bestyrelse, således at der ikke er valg på bag-
grund af racefordeling. Forslaget blev ikke vedtaget. 
Forslag om, at specialklubber skulle have udvidede muligheder for disciplinære sanktioner mod 
egne medlemmer ved klubbens egne arrangementer. Flere klubber oplever stigende udfordrin-
ger ved arrangementer, på Facebook, maillister osv. Der var flertal, men ikke tilstrækkeligt til 
vedtagelse. Forslaget vidner om, at der i en række klubber er voksende problemer med uhen-
sigtsmæssig brug af særlig sociale medier. Vi oplever det ikke på samme måde i Beagle Klub-
ben, hvor vi vurderer, at vi på trods af uenigheder mm, stadig kan have fornuftig dialog om evt. 
udfordringer.  
 
 

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

17. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
- GF 26. maj med efterfølgende konstitutionsmøde - Årslev 
- Lørdag 8. juni er tentativt aftalt – alternativt den 29. juni.  
 
 

18. Eventuelt 
Skal vi indføre rykker gebyrer til de, der ikke betaler rettidigt. Den ekstra administration skal af-
vejes i forhold til den adfærdsregulerende effekt. 
 
 

19. Evaluering af mødet 
Vi skal passe på ikke at sagsbehandle for meget på møderne. 

 


