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1: Referat godkendt 
 
Referatet af dette møde ønskes udsendt snarest muligt efter endt møde. 
 
2: Fastsættelse af endelig dagsorden 
 
Flg. punkter tilføjes dagsorden:  
 

6.7: Pokaler til udenlandske hunde 
10:  AG budget 
11:  General LP info 
12:  DKKs formandsmøde 

 
 
3: Sundhedsudvalg: (ASGR/MetN/MaNi) 
 

3.1: IGS Screening – svar fra KU 
 
IGS:  
HVeg beretter om vanskeligheden i at få fat i DKKs formand for at diskutere vores IGS-problematik. 
HVeg har talt med Helle Friis Proschowsky, som er sekretær for DKK’s sundhedsudvalg. Hun vil kontakte 
KU for at få dem til at fremlægge, hvordan de helt konkret er kommet frem til resultatet på IGS-projektet, 
idet der er rapporteret 3 tilfælde af fejlbedømmelser (for at vi måske kan finde ud af hvor fejlen ligger). KU 
har det fulde ansvar og skal bevise, at det er valide resultater.  
Beagle klubbens bestyrelse har indsendt et forslag til håndtering af IGS, samt kriterier for at kunne opnå en 
DKK plus stambog. Helle Friis Proschowsky har oplyst, at Sundhedsudvalget i DKK har godkendt 
bestyrelsens forslag, men ønsker det omformuleret, før det endeligt kan godkendes. 
Helle Friis Proschowsky vil gerne være behjælpelig med dette, når vi har fået svar fra KU vedr. det videre 
forløb.  
 
ASGR mener, at alle der har fået deres hund testet bør kontakte deres opdrætter og fortælle om resultat af 
test, for at opdrætteren er vidende om dette. Det vil også kunne påvise eventuelle ”forkerte” resultater. 
 
De ekstra testede hundes ejere får betalt deres prøvetest. MaNi kontakter pågældende vedr. refundering. 
 
HVeg undres over indlægget i Magasinet vedr. IGS og ønsker at høre hvordan det er kommet i. 
ASGR beklager indlægget. Alle indlæg skal sendes til bestyrelsen inden offentliggørelse.  
 
HVeg er utilfredshed med, at det blev bragt, da det ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens 
beslutning ved mødet d. 20. februar 2016. HVeg kan ikke få ”tidslinjen” til at passe, da hun ved modtagelse 
af første korrekturlæsning d. 8.marts kan se, at artiklen ikke var med. Men at den er med i den endelige 
Magasin. HVeg har, efter Magasinet er modtaget af medlemmerne, fået oplyst af Reaktionen at 2. 
korrekturen er sendt d. 10 marts 2016. 
 
ASGR oplyser, at hun var blevet kontaktet af redaktionen, om bestyrelsen ikke skulle have et skriv vedr. 
IGS i Magasinet. Dette blev skrevet og afleveret til deadline på grundlag af den fejlfortolkning hun havde af 
bestyrelsesreferatet fra 20.02. Da det blev klart skrev hun en intern mail (16.03)til bestyrelsen, og foreslog 



 

 

at sende en korrektion ud på maillisten om at det var hendes fejl, og at hun dybt beklagede den uro det 
havde medført. Dette ønskede formanden selv at gøre.   
 
ASGR forklarer endvidere, at hun heller ikke havde modtaget en 2. korrektur, hvor det kunne være stoppet, 
og har senere fået at vide, den ikke blev gennemført pga. tidspres. Dog er det op til den enkelte selv at 
tage kontakt til redaktionen, da det er redaktionen, der sender magasinet ud til korrekturlæsning.  
 
HVeg oplyser, at hun ikke har modtaget Magasinet til 2. korrektur, hvilket gør det svært at reagere.  
 
MaNi undrer sig over, at det skriv der var sat i Magasinet, ikke var det der var blevet sendt til 
sundhedsudvalget. Det sidste afsnit var ikke med i det rundsendte.  
 
HVeg påpeger, at det nu er anden gang bestyrelsen er nødsaget til at lave et dementi på maillisten i 
forbindelse med udmeldinger vedr. IGS. 
  
ASGR kommenterer, at det jo er godt vi har den mulighed.  
 
HVeg synes, at det får bestyrelsen til at fremstå som utroværdig, og at det er ikke første gang ASGR 
arbejder modsat en bestyrelsesbeslutning, og at det virker som om, hun forsøger at modarbejde de 
beslutninger der er taget i bestyrelsen. 
 
LoHa og MetN mener, at denne hets mod ASGR er en mudderkastning, som bør stoppes, det er pinligt og 
useriøst.  
HeWe nævner, at da han i sin tid kom ind i medieudvalget, blev der lagt møde en dag han ikke kunne, og 
at det føltes som om, at man forsøgte at holde ham udenfor.  
 
ASGR svarer HeWe, at det var denne eneste dag de andre kunne. Ydermere er hændelsen er flere år 
gammel, og dette er ikke relevant og ikke udvalgets skyld at HeWe skal arbejde. HeWe mener, at det var et 
bevidst forsøg på at holde ham fra arbejdet i udvalget selv om det var en bestyrelsesbeslutning. 
  
HVeg giver udtryk for, at det er rigtig ærgerligt, at ASGR har lavet disse udmeldinger der går imod 
bestyrelsens beslutninger, da HVeg mener, at ASGR tidligere har løst andre penible bestyrelsesopgaver til 
UG, men HVeg stoler ikke længere på ASGR i forhold til bestyrelsesarbejdet. HVeg gør opmærksom på, at 
bestyrelsen ikke kan bede ASGR om at forlade bestyrelsen, men kun kan give en misbilligelse eller 
advarsel. HVeg ønsker, at der gives en misbilligelse til ASGR. Dette støtter HeWe, MaNi og LeTo op 
omkring.  
 
MetN og LoHa mener, det er op til medlemmerne om ASGR skal fortsætte, og ønsker dette ført til referat.  
 
Der stemmes om misbilligelse: 
 
For: HVeg, HeWe, MaNi, LeTo 
Imod: MetN, LoHa 
 
3.2: Opdrætterdag: 
 
Der var talt om at vi holder det søndag d 30/10 i forlængelse af regionsmødet om lørdagen d 29/10 for at 
holde en samlet weekend i beaglens tegn. LoHa bekræfter at det er muligt og vil booke dagen. Samme 
budget som sidst dog uden brotilskud pga. billig brugerbetaling. 

 
Temaet vil blive vidensdeling fra gamle opdrættere til nye. Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Hvilken 
hanhund skal man vælge? m.m. Der sendes en indbydelse i Magasinet.  

 
 
4: Generalforsamling status HeWe: 
 

 HeWe orienterer om, at hallen, dirigenten og maden er på plads.  

 LeTo gør opmærksom på, at der ligger en tidligere generalforsamlingsbeslutning om, at der skal 
serveres oste- og rullepølsemadder. HeWe sørger for at det bliver bestilt. 



 

 

 Aage Jacobsen er ved at lave materiale klar til hjemmesiden. 

 Regnskab og formandsberetning mangler pt. at blive sendt. 

 LeTo finder gave til dirigenten. 

 Der er pt. ikke kommet nogen tilmeldinger til spisning.  

 HeWe sender en note ud på maillisten om tilmeldinger til mad på generalforsamlingen. Deadline d. 
10/5. Alle tilmeldinger sendes til HeWe. 

 MetN har tilsendt liste over kandidater til bestyrelsen. MetN skal sende det videre til de forskellige 
udvalg. MetN har videresendt indkommende mails fra kandidater til HeWe. 

 Udstillingsudvalget: 2 stk. opstillet. Ingen valg da der kun manglede 2. 

 Bestyrelsen: 3 stk. Der skal afholdes valg 

 schweiss- og sporudvalget 8 stk. Der skal afholdes valg. 

 Der skal spørges et par folk om suppleanter-rollerne. Der skal bruges 2 stk. HVeg kontakter de 
emner som bestyrelsen har forslået. 

 Der er stillet 3 forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen har diskuteret disse. 
 
Man skal være OBS på at hvis disse punkter bliver besluttet på generalforsamling, så kan det ikke ændres 
før næste generalforsamling. Det er op til dirigenten at spørge stillerne, om de står fast ved deres forslag. 

 
 

MaNi viser budget med fordel og ulempe ved udvalgsandel.  
 
Bestyrelsen diskuterer, om udvalgene skal betale en andel af deres indtægter til den samlede 
administration. Der argumenteres med, at udvalgene i forvejen har udgifter i forbindelse med deres egne 
aktiviteter og derfor også har deres egne udgifter de skal betale.  

 
Bestyrelsen beslutter, at udvalgene fremadrettet ikke skal aflevere en procentdel af deres indtægter til 
dækning af de administrative udgifter i klubben. 
Der besluttes ligeledes, at udvalgene ikke kan hensætte overskud fra år til år, men at de søger bestyrelsen 
om lov til at påregne et evt. underskud i forbindelse med store ekstraudgifter. 
 
Bestyrelsen mener, at disse beslutninger betyder, at der fremvises mere retvisende regnskaber. 
 
 
5: Økonomi (MaNi) 

 
5.1: status på regnskab   

 

 Revisorerne har godkendt regnskabet.  

 Påtegningen er rundsendt til bestyrelsen 
  

5.2: værdikuponer 
 

Der har været tilbagemeldinger om værdikuponer der ikke kunne indløses, da de allerede var indløst. Bl.a. 
har en fra bestyrelsen oplevet dette. Punktet var på ved sidste møde, hvor MaNi ikke var til stede. 
 
Det skal forebygges, at der er fejl i vores system. MaNi forklarer arbejdsgangen. MaNi genererer dem 
elektronisk, sætter det i et word-fil og sender dem til formanden for udstillingsudvalget, som så udskriver 
denne fil og klippe dem ud.  
 
MaNi kan ikke sige, hvor mange eller hvilke værdikuponer der er dobbeltudleveret. Det der er sket er, at 
man ved en fejl har ”genbrugt” en tidligere fil som MaNi har sendt til en anden udstilling. Dette betyder, at 
der er dobbelte værdikuponer i omløb.  
 
MaNi har lavet ekstra kuponer, så såfremt kassereren bliver kontaktet vedr. kuponer der ikke virker, 
undersøger hun ved webteamet, om de er brugt tidligere, af hvem og til hvad. Er der tale om en af 
dobbeltkuponerne udleveres der en ny kupon. 
 



 

 

ASGR, MetN og LoHa mener der skal mere kontrol med dette system, så måske man skal lave et bedre 
kontrolsystem evt. de overskydende værdikuponer bliver indberettet til kasseren ca. 5 dage efter udstilling. 
MaNi påpeger, at sådan foregår det allerede. Derudover mener MaNi ikke, at der er et generelt problem 
med kuponerne, da det er første gang dette er sket.  
 
ASGR foreslår, at udvalget evt. clipser dem sammen og så kan ringpersonalet tage dem i rigtig 
nummerrækkefølge.  
Forslag om at elektroniske værdikuponer kunne være en god idé nævnes. Dette stemmes hurtigt ned, da 
klubben så skal agere bank. 
 
 

5.3: ajourført regnskab for hvert møde: 
 

MetN og LoHa kommenterer, at bestyrelsen ikke har set regnskabet hele året, og vi faktisk ikke ved hvad 
der sker regnskabsmæssigt.  
 
MaNi påpeger, at det er korrekt, at der ikke har været regnskab ved hvert møde, men at det ikke er korrekt, 
at der ikke har været sendt regnskab hele året. Der stilles forslag til at regnskabet er ajourført for hvert 
møde i bestyrelsen, som det fremgår af vedtægterne.  
 
MetN ønsker igen, at det vendes, om der er brug for ekstern bogholder. 
 
MaNi stopper snakken, da hun mener det er irrelevant at diskutere det nu, da hun ikke ønsker at være 
kasserer efter næste valg, hvorfor det må være op til den nye kasserer, om denne ønsker at gøre brug af 
en ekstern bogholder.  

 
 

5.4: Medlemsregisteringer/betalinger 
 

MetN oplyser, at der har været, medlemmer der har haft problemer med at ændre medlemskaber, og ikke 
fået svar. Dels drejer sig bl.a. om 2 medlemmer der ville ændre til husstandsmedlemskab. Sidstnævnte 
havde henvendt sig i nov. 15, men først fået svar i februar og april. 
 
 
MaNi oplyser at medlemmer kan forny medlemskab og ændre enkeltmedlemsskab til 
husstandsmedlemsskab ved at gå ind under forny medlemskab på hjemmesiden. Det skal være mere 
gennemskueligt for medlemmerne. 
 
ASGR foreslår at Aage Jacobsen sender en note ud i generalforsamlingsmaterialet, så folk ved hvordan de 
ser deres medlemsoplysninger og evt. selv ændrer det.  
 
 

5.5: Manglende budget for januarfesten  
 
Det er via mail skrevet herom, hvor MaNi skriver, at det er korrekt, at arbejdsgruppen bestående af MetN, 
BiSo og MaNi har glemt at aflevere budget for arrangementet, og punktet springes dermed over.  
 
MaNi fremviser i stedet regnskabet for Januarfesten 2016, der grundet stor velvilje fra Løkken Idrætscenter 
samt en flot indtægt fra auktionen, viser et flot overskud.  

 
5.6: Kørselsgodtgørelse 

 
Bestyrelsen har via mail behandlet en sag vedr. et medlem der har tilbageholdt for meget i 
kørselsgodtgørelse. Pågældende medlem er blevet pålagt at tilbagebetale beløbet til klubben, hvilket 
efterfølgende er sket. Medlemmet er ikke tilfreds med bestyrelsens håndtering af sagen. 
 
Bestyrelsen henviser til klubbens vedtægter. 

 
 



 

 

6: Schweissudvalget: (HeWe/HVeg) 
 
HVeg beretter, at formand for schweiss- og sporudvalget Brian Seitzberg samt udvalgsmedlem Kjeld 
Lorentzen er udtrådt af udvalget. Brian Seitzberg tilbyder, at afholde de planlagte stifinder- og 
prøvelederkurser er planlagt d. 21. maj og 5. juni samt venskabskamp 2016. Bestyrelsen imødekommer 
hans ønske. 
 
Brian Seitzberg står for prøveleder delen på VSS. Det er det nye schweiss- og sporudvalg der beslutter, om 
han stadig skal varetage opgaven.  

 
 

6.1: brev fra kaninslæbsplads i Frederikshavn 
 
Afslag på anke og spørgsmål på krav samt undtagelser. Brevet gennemgås og diskuteres i bestyrelsen. 
HVeg beretter om hele sagen. Sagen er behandlet første gang d. 26/9-2015. 

  
6.2: spørgsmål til nyeste referat 

 
HVeg og HeWe deltog på udvalgsmødet d. 26/9-2015, hvor udvalget har besluttet, at det ansøgende 
medlem ikke kunne opstarte en schweissplads. Udvalget havde skrevet et svar til medlemmet, som ikke 
var velbegrundet. HVeg har derfor bedt udvalget om at ændre ordlyden. Efterfølgende har HVeg rettet 
enkelte ord i det nye brev. Formanden mener, at det var i klubbens interesse, at medlemmet fik et pænt 
svar.  
 
ASGR beretter, at et medlem af udvalget mente, at HVeg og HeWe kørte mødet. Dette må blive et udsagn, 
som ikke kan besvares, da HVeg og HeWe ikke er enige i den udlægning.  
 
MetN, ASGR og LoHa synes ikke det er ok, at formanden ændrer brevets ordlyd, da resten af bestyrelsen 
ikke var informeret. HVeg har informeret bestyrelsen vedr. sagen/brevet ved Bestyrelsesmødet d. 7. 
november 2015, hvor der ingen spørgsmål var til det. 
 
HEWe oplyser at SOS-udvalget har opfattet bestyrelsens spørgsmål ang. krav som en diktering. Dette er 
en misforståelse.  
 
HVeg laver et udkast til et svar til medlemmet. HVeg ønsker, at brevet bestyrelsesgodkendes inden det 
sendes. 

 
 

6.3: nye regler/krav for træningspladser/schweissinstruktør 
 
Schweissudvalget har på deres sidste møde opstillet krav for, hvad man skal kunne for at opstarte/køre en 
schweissplads. Ud fra udvalgets referat fremgår det tydeligt, at det er hele udvalget der bakker op omkring 
beslutningen. Formanden for udvalget har meldt deres beslutning ud offentligt via mails til de 
pladsansvarlige, hvilket har medført en stor debat i klubben. Bestyrelsen har via maillisten påpeget, at 
disse regler ikke er bestyrelsesgodkendt og dermed ikke er gældende. 
 
Bestyrelsen er enig om, at man ikke vil godkende kravene fra udvalget, da vi synes kravene er meget 
svære at opfylde og dermed besværliggør opstart af nye schweisspladser. 
 
 

6.4: Prøveleder og stifinderkursus 
 
HeWe beretter om kurset, som gik generelt godt. MetN og HeWe deltog i kurset. ASGR spørger til antal 
deltagere samt hvorfor pris på 200 kr. HeWe besvarer med 12 personer, og at beløbet var for forplejning. 
Diplomerne bliver eftersendt til kursisterne.  
MetN blev af HeWe spurgt hvad hun havde ment om kurset, men MetN ønskede ikke at udtale sig om 
dette. MetN nævner, at der har været en noget lummer omgangstone på kurset.  
HeWe tager en snak med de pågældende personer om at holde en pæn tone som klubbens ansigt ud ad 
til. 



 

 

 
6.5: Budget venskabskamp 

 
HeWe beklager, at har ikke fremsendt SOS-udvalget svar på bestyrelsens spørgsmål til budgettet.  
Spørgsmål til budgettet bliver besvaret og gennemgået.  
 
Kørselsgodtgørelsen skal tilrettes vores omkostningsinstruks så den er ens for alle. Beagleklubbens regler 
skal overholdes af alle. 
 
Det er en lukket officiel prøve, hvilket bestyrelsen ikke har været opmærksom på før nu. Dette er 
problematisk, da vi som klub godt kan lave en lukket prøve for racen, men ikke for udvalgte personer. 
 
Prøven skal koste fuld pris, da det er en officiel prøve, hvor deltagerne kan få registeret deres resultat hos 
DKK. Der er også henlagt til at venskabskampen skal følge de regler samt priser som det enkelte land har. 
 
Bestyrelsen godkender budgettet uden tilskud og med høj kørselstakst i henhold til omkostningsinstruksen. 

 
 

6.6: Budget for opstart af Mantrailing 
 
Budgettet for mantrailing er sendt til alle. Kurset ligger på samme weekend som udstillingerne på 
Bornholm, men dette er arrangørerne klar over, men for at få det til at passe med underviseren, har man 
valgt at lægge datoen der. 
 
Kørselsgodtgørelsen skal passe med omkostningsinstruksen. 
 
Intro: godkendt  
Seminar:  

 Selvbetaling: 200 kr. hvilket er inkl. hytter, undervisning og mad. 

 Ingen brotilskud da hytterne bliver betalt. 

 Der er underskudsdækning. 
 

6.7: Pokaler til udenlandsk hunde  
 
Ved udstilling er reglerne, at klubben ikke uddeler vandrepokaler til udenlandske vindere, da det er hændt, 
at vandrepokalerne ikke kommer retur. Det plejer at stå ved de enkelte pokalers fundats.  
 
Hvis der ikke står i reglerne, at man som udenlandsk dansker/udlænding ikke kan blive noteret på hitlisten, 
så skal man på hitlisten. Men de kan ikke modtage metal, med mindre de er medlem af klubben. 
 
Bestyrelsen vil prøve i samarbejde med udvalgene, at få ensrettet reglerne for, hvorvidt man kan komme 
på klubbens hitlister.   
 
 
7: Regionsmøde - Status (LeTo/LoHa) 
 
Det afholdes d 29/10, og planlægningen går fint. 
 

 
8: Mailbeslutninger (HVeg) 
 

 Klubdiplomer til stifinder og prøvelederkursus godkendt 

 Tilskud til Eventyrløbet på Fyn godkendt 

 Medlem opkræves for for meget trukket i kørselsgodtgørelse 
 

 
-9: Håndbog - status (LoHa) 
 



 

 

LoHa beretter om status på opdatering af håndbog. Der er meget der er opdateret, dog mangler der stadig 
dokumenter om bl.a. retning af priser ved dommere, m.m. LoHa sender mails rundt til de enkelte 
kontaktpersoner for yderligere rettelser. 
 
10: Agility VSS 2016 budget 
 
Agilityudvalget har fremsendt et budget for VSS 2016. Budgettet viser et underskud på kr. 1900,00. 
Bestyrelsen godkender budgettet. 
Udvalget ønsker bestyrelsens accept på, at stævnet gennemføres, selv om antallet af hunde er under det 
budgetterede. 
 
11: Generel LP info 
 
Et medlem har rettet henvendelse vedr. manglende årspokaler, og vedr. manglende gravering af VSS 
pokaler. HVeg har kontaktet udvalgsformanden vedr. manglende udlevering af årspokaler, og det 
pågældende medlem vedr. gravering. 
 
Der er opstartet en ny DSS instrukstøraspirant, Benedikte Blom, hos Nina. D. Vinther. I udvalget er det 
tidligere besluttet, at alle der ønsker at tage en instruktøruddannelse skal gøre dette gennem DKK. 
Bestyrelsen henstiller til, at Benedikte Blom i henhold til tidligere beslutning tager en DKK uddannelse.  
 
Udvalget har efter henvendelse fra instruktørerne godkendt at der ikke afholdes klasse 3 prøver i foråret 
grundet nyt prøveprogram. Udvalget melder, at der stadig undervises i klasse 3, og går man til prøve et 
andet sted, bliver dette naturligvis hitlisteført. 
 
 
12: DKKs formandsmøde 
 
HVeg beretter om DKK formandsmøde 2016. 
 

 Mindre nedgang i DKK medlemmer, dog fremgang i stambogsførte hunde. 

 Ca. 20.500 stambogsførte hunde i 2015 

 Ved næste repræsentantskabsmøde vil lovudvalget fremsætte et nyt lovsæt det er renoveret. 
Skeletopbygningen ændres ikke.  

 Agility, markprøver og rally går fint. Udstilling går rigtig fint. Lydighed lider under, at rally er så stor 
en succes. 

 DKK er ved at udbygge hovedkontoret for 5 millioner og Agria flytter ind. 

 Der skal ansættes en ny redaktør på HUNDEN. 

 Ny It-medarbejder ansættes. 

 Wilfred Olsen orienterer om Nordisk udstillingsudvalg. Mange specialklubber har indført Junior- og 
Veteranchampionater. Vil gerne høre formandskabets holdning til en fælles Junior- og 
Veteranchampion titel. Generel opbakning til idéen.  

 It-udviklingen er i fremgang. Der bruges hvert år ca. 1 million på It. 

 Bl.a. dommerhistorik skal digitaliseres 

 Hotline for elektroniske kritikker 

 Arrangementskalender. 

 FCI vil muligvis købe DKKs kritiksystem. 

 Der er nedsat et udvalg, som skal lave regler for verdensudstillingen, da denne i 2020 skal afholdes 
i Kina, hvor dyrevelfærdsreglerne ikke er overholdt.  

 Arbejdsgruppen skal lave et kompromis til fremlæggelse ellers går FCI i opløsning. 

 VM i jagt afholdes i Danmark oktober 2016, afholdes i Syd- og Nordjylland. 

 Hundens dag d 4. juni i Tivoli Friheden i Århus. Opdrætterne opfordres til at afholde åbent hus, så 
folk kan se en opdrætter/ kennel. Fremadrettet ønskes det, at Hundens Dag afholdes hvert år, 1 
weekend i juni. 

 Efter Askov kommer der et foredrag/ oplæg om, hvordan man kan arbejde videre i specialklubberne. 
 
 
 



 

 

13: Flyer – Status (ASGR/METN) 
 
ASGR beretter om flyer. I det nye layout kan den bruges i flere sammenhænge, både i stambogen, men 
også på udstillinger, regionsarrangementer m.m.  
ASGR har indhentet tilbud på en professionel flyer. Denne koster ca. 1,15 kr. stykket. (ved 2000 stk.) 
 
Punktet tages op igen til næste møde. 
 
14: Lovudvalg (HVEG ) 
 
Punktet er udsat til næste møde. 
 
15: Ind og udgående post 
 
 

Dato Indgående post Emne Udgående post 

21-02-16 
 

reklameartikler MetN 

21-02-16 Michelle S. Pedersen nyt hjem 
 21-02-16 Gerner Sørensen reklameartikler MetN 

21-02-16 Karina Jallov reklameartikler MetN 

25-02-16 Toke Larsen reklameartikler MetN 

28-02-16 Marianne Bach reklameartikler MetN 

24-02-16 Ellen Nørskov medlemskab 
 02-03-16 Carsten Holmslykke spørgsmål HeWe 

10-03-16 Merete Petersen DSS-seminar 
 13-03-16 Aase Holm Agility-håndbog LoHa 

15-03-16 Jette Lorentzen reklameartikler MetN 

15-03-16 Pia Ellekjaer reklameartikler MetN 

15-03-16 Lasse Grubert reklameartikler MetN 

15-03-16 Morten Johansen IGS 
 16-03-16 Birgitte Jacobsen medlemskab LeTo 

16-03-16 Thjelde Toft reklameartikler MetN 

16-03-16 Nina D. Vinther reklameartikler MetN 

17-03-16 Lotte Isager hvalp ASGR 

19-03-16 Karen Mitchell medlemskab 
 19-03-16 Tina Holmgaard udmeldelse LeTo 

20-03-16 Dorte Chemtob udmeldelse LeTo 

23-03-16 Lasse Grubert spørgsmål anke 
 28-03-16 Malene Bak Madsen flytning LeTo 

29-03-16 Lasse Grubert brev til bestyrelsen 
 29-03-16 Toke Larsen valg 2016 
 30-03-16 Gerner Sørensen eventyrløbet HVeg 

31-03-16 Karin Jallov pokaler 
 31-03-16 Benta D. Møller valg 2016 
 31-03-16 Nina D. Vinther generalforsamling 2016 

31-03-16 Karin Husbye valg 2016 
 31-03-16 Michael Johannesen valg 2016 
 31-03-16 Carsten Holmslykke valg 2016 
 31-03-16 Peter Tøttrup valg 2016 
 31-03-16 Frank Andersen valg 2016 
 31-03-16 Elsebeth R. Andersen generalforsamling 2016 

01-04-16 Anna Sofie Gothen valg 2016 
 01-04-16 Martin Skyberg-Hansen valg 2016 
 01-04-16 Dennis Carlsen valg 2016 
 01-04-16 Hanne G. Veggerby valg 2016 
 01-04-16 Ulla Hvidberg valg 2016 
 02-04-16 Toke Larsen Konstituering 
 



 

 

03-04-16 Niels Østrøm medlemskab 
  

 
16: Evt. 
 
Intet. 


