
 
 

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 
Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup 

 
 
Tilstede:  

Hanne Veggerby , formand( Hveg), Anne sofie Gothen, næstformand (Asgr), Mette 
Nødskov sekretær ( Metn), Lone Hansen ( Loha), Lene Toft ( Leto), Henrik Westerå  
( Hewe) 

 
Afbud: Marie Louise Nielsen kasserer (Mani) 
 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde  
 

 
1. Godkendelse af referat 
2. Fastsættelse af endelig dagsorden 
3. DKK repræsentantskabsmøde (HVeg) 
4. Kommunikation & arbejdsgange i Bestyrelse & Udvalg (HVeg) 
5. VSS:  

5.1: 2015 – Status (HVeg) 
 5.2: 2016 – Status (HeWe) 

6. Januarfest:  
 6.1: 2015 – status (HeWe) 
 6.2: 2016 - status (MaNi/MetN) 
7. Udvalg: 

 7.1: Udstillingsudvalg (MaNi) 
 7.2: Schweiss (HeWe) 
        7.2.1: Forretningsorden 
        7.2.2: Mantrailing 
 7.3: Lydighed (HVeg) 

 7.4: Medieudvalg (ASGR/HeWe): Status 
 7.5: Sundhedsudvalg (ASGR/MaNi/MetN):  
        7.5.1: Test af avlsdyr, herunder brev fra medlemmer. 
        7.5.2: Ændring af sammensætningen af Sundhedsudvalg 
        7.5.3: Opdrætterdag 2015 
 7.5.4: Hvalpelisten 
 7.6: Regioner (LeTo): 
        7.6.1: Regions- og udvalgsmøde 2015/16 
        7.6.2: Fokusmøde – Askov DKK 
        7.6.3: Ansøgning om telt til region Nordjylland (HVeg) 
 7.7: Agility (LoHa/HVeg) 
 
8. Økonomi (MaNi) 

 6.1: Status 
 6.2: Procentsats 2015 
 



9. Generalforsamling 2015 
10. Medlemsstatus (LeTo) 
11.  forsikringer 
12. Ind – og udgående post  
13. Evt. 
 
 
1: referat  

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt 
 
2: endelig dagsorden  
 

- vente med 5.5.2  
- hvalpelisten op under sundhedsudvalg 5.5.4 
- Punkt 11 ændres til forsikringer. 

 
3: DKK repræsentantskabsmøde  
 

- Hveg orienter om mødet.  
- DKK starter en kampagne til September for at man skal købe en hund med mærket 

:tryghed og garanti.  
- Det bliver gratis at sætte sine hvalpe på DKK´s hvalpeliste. 
- Der er givet sundhedsreferencer til Kings Charlies Spaniel uden at have konfereret med 

specialklubben – grundlaget var forældet. Dette er ikke ok at DKK gør dette uden at spørge 
specialklubben. Fremover skal specialklubberne spørges inden man sender videre.  

- Aldersgrænsen for tæver med 8 år skal ændres, da der gives mulighed for med en 
dyrlægeerklæring, at trække et kuld på hund, der er fyldt 8 år.  

- Der skal laves et krydstjek DKK og specialklubber imellem, så vi ikke får samme dommer 
flere år i træk.  

 
4: kommunikation og arbejdsgange i bestyrelsen og udvalg. 
 

- Kommunikationen: alle har hver deres ansvarsområder, og det er vigtigt at vi holder os 
til disse.  

Det kan skabe problemer når flere svarer samme person, som stiller et spørgsmål.  
 Man skal huske hvilke kasket man har på, i hvilke situationer man står i.  

Alle i bestyrelsen eller udvalg skal huske at melde ud om det er deres personlige holdning 
eller kaskettens.  

 
Spørg formanden hvis man ikke kan finde ud af hvor/hvem der skal tage sig af et 
indkommende spørgsmål.  

 
- Arbejdsgangene: skal overholdes og aktiviteter skal så vidt muligt ikke ligge på 

sammen dato.  
 
5: VSS: 
 
5: 5.1: VSS status 2015 :  

- Alt går fint i følge regionen. Mulighed for tilmeldingen kommer snart på hjemmesiden 
 
5.2.2:  VSS status 2016 :  

 
- alle udvalg er blevet kontaktet pr mail, udstilling mandag og søndag , arealer er til 

aktiviteterne er lejet, camping er på plads.  
- HeWe: Kunne det være en ide at ændre reglerne for hvem, der modtager 

deltagerpræmier. Her diskuteres frem og tilbage om deltagerpræmier, ærespræmier og 
andre goder for VSS deltagelse på campen. 



Det besluttes at lade reglerne forblive uændret. 
 

6: Januarfest:  
 
6.1: januarfest 2015 

 
- Alt ok. Dog bør man finde en anden måde at uddele præmier, da dette tager meget 

lang tid. Evt at man uddeler hen over dagen. 
 

6.2: januarfest 2016:  
  

- MetN meddeler, at der intet nyt er at berette. Der ledes stadig efter lokation til 
afholdelse af arrangementet.  

- HVeg: Lydighedsudvalget gerne vil afholde en åben prøve til arrangementet.  
- MetN: NYTÆNKNING ang. uddeling af årspræmier vil forøges at blive tænkt ind. 

 
7: udvalg  
 
7:1 udstilling :  
 
 Mani ikke til stede.  
  
ASGR: Opfordring til udstillingsudvalget ang. ros til dem som sponsorer pokaler og rosetter. 

ASGR ønsker bedre kontrol med datoerne i Magasinets udstillingskalender. I det nyeste 
Magasin mangler 3 specialudstillingsdatoer, nemlig 19/4 i Farum, 14/8 på Bornholm og 6/9 i 
Roskilde. Udvalget skal tjekke hvem der har ansvaret.  
 
Der mangler referat fra udstillingsudvalgets møde i november 2014.  
HVeg: Mani og Hveg har rykket udvalget. 
 
Bestyrelsen mangler svar på opfordring om at flytte Juleudstillingen til vest for Storebælt, da 
der i år er 3 ekstra øst for Storebælt.  
 
ASGR/MetN: Det er ikke nemt at kommunikerer med udstillingsudvalget. 
Udstillingsudvalget skal besvarer deres indkommende mail indenfor kort tid. Dette er 
utilfredsstillende. Dommerønsker samt dommerkalender ønskes opdateret.  
 
Brev fra medlem til bestyrelsen vedr. spørgsmål om generalforsamlingens dato og 
placering samt spørgsmål vedr. udstillingsudvalg.  
HVeg: Har besvaret mailen. Spørgsmål vedr. udstillingsudvalget er sendt videre til dem. 
 

- Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om at gå aspirant på Beagle fra Jessie 
Borregaard. 

-  Ansøgningen  godkendes fra bestyrelsen. HVeg indstiller Jessie Borregaard til DKK. 
 
MetN: Juniorhandlerarbejdsgruppen, så er der styr på indkøb af gaver til de dommere 
arbejdsgruppen har fundet til januarfest 2015.  
Juniorarbejdsgruppen overvejer at finde sponsorer for at få råd til gaver til juniordommere, 
da udstillingsudvalget ikke vil betale.  
Bestyrelsen finder det ærgeligt at Udstillingsudvalget ikke ønsker at betale for disse gaver, 
da der er tale om et mindre beløb pr. år. Bestyrelsen henstiller derfor til at udvalget afholder 
udgiften. 

 
7.2: Schweiss -og sporudvalget :  
  
7.2.1: forretningsordningen 



- Forretningsordnen er næsten på plads. Hewe orienterer om den væsentligste ændring, 
som er ønsket om 5 medlemmer i udvalget, da et ulige antal i udvalget vil forbedre 
arbejdsgangen. 
- Kørselsgodtgørelse skal rettes, samt andre opdateringer på priserne i 
omkostningsomstruksen samt håndbogen skal opdateres.  
- Forretningsordenen godkendes, og god ordens skyld sender Hewe bilaget rundt, da det 
mangler til mødet.   
ASGR: Forslag om at ændre udvalgets navn til Sporudvalget, grundet flere forskellige 
sporarbejdsområder. 
Forslaget blev ikke godkendt. Udvalget foresætter med at hedde: schweiss -og sporudvalg. 

 
7.2.2: Mantrailing  
 

HeWe: Udvalget har modtaget en ansøgning vedr. Mantrailling. Dette koncept er nyt. 
Udvalget er positivt stemt, det lyder interessant. 

- Der er sendt en ansøgning om dækning af udgifter til afholdelse af kursus i dette til 
både bestyrelsen og udvalget.  

- Udvalget har valgt at skrive til ansøger og kurset afholdes i udvalget, således at evt. 
underskud dækkes af klubben. Udvalget vil gerne søge underskudsdækning til kurset af 
klubben, således at egenbetaling pr medlem på kurset er 150 kr og 350 kr for ikke-
medlem. Her diskuteres om man skal søge i uddannelseskassen, da dette er en 
uddannelse og ikke en fast aktivitet.  

- ASGR: Prisen for deltagerne bør være den samme som for anden sportræning (kr. 
50,00).  

- Bestyrelsen opfordrer schweiss -og sporudvalget til at ansøge om dækning fra 
uddannelseskassen. 

ASGR: 
- Udvalget ønsker at indstille Martin Skyberg-Hansen til schweissdommer. Bestyrelsen 

godkender indstillingen. 
HVEG indstiller Martin til DKK  

 
HeWe: Udvalget har sendt en ansøgning med budget vedr. formøde før venskabskamp. 
Der deltager ca. 12 personer i alt, her af 6 udlandske. Udvalget vil gene have en 
dækning på 7000 kr. til denne weekend.  
Bestyrelsen godkender budget mod forventning af hele eller en del af beløbet betales 
tilbage når den aktuelle venskabskamp gennemføres og at det er for alle klubbens 
medlemmer og ikke kun udvalgets medlemmer. 

 
7.3 Lydighedsudvalg: 
 

HVeg: Jette Lorentzen ønsker at påbegynde instruktøruddannelsen.  
Bestyrelsen godkender ansøgningen.  
Udvalget arbejder på at lave åbne prøver til VSS 2015 samt januarfesten 2016.  
ASGR: Mangler referat fra DSS årsmødet. 
HVeg: Referatet er endnu ikke modtaget. Når det modtages, videresendes det til resten 
af bestyrelsen. 

 
7.4: Webudvalg : 
  

- Webteamet skal mødes i næste uge. Her skal arbejdes med en liste over forbedringer 
samt tiltag bl.a. Ønskes der bedre overskuelighed på vores hvalpeliste, fx hvalpe og 
unghunde på forsiden af hjemmesiden, m.m. gerne " ny hund, se her" eller " hvalpe til 
salg "   

- Den nye folder til stambogsmapperne er under udarbejdelse. Når der ligger et udkast, 
vil det blive præsenteret for bestyrelsen. 

- Listen med Årets Nuser tilsendes fra HVEG til ASGR. 
- Foto som skal uploades på opdrætterlisten er under udarbejdelse. 



- Der er et ønske fra schweiss og spor udvalget om at kunne se en liste over hvilke 
hunde som har taget hvilke prøver i hvilke lande. Schweiss og sporudvalget har et 
medlem, som arbejder med IT , og han vil gerne hjælpe med diverse problematikker. 
HEWE kontakter medlemmet.   

- Tilbud om hjemmeside er sendt fra HVEG til ASGR. ASGR tager det med på mødet 
med webteamet til overvejelse.  

 
7.5: sundhedsudvalget: 
 
7.5.1: test af avlsdyr : 
 

-  
- Der behandles et brev fra medlemmer ang test af avlsdyr.  
- På bestyrelsesmødes den 4/1 besluttede bestyrelsen, at man ikke ønskede at pålægge 

opdrætterne at test deres avlsdyr, men at bestyrelsen ville tage kontakt til KU life for at 
få mere information herom. På baggrund af dette har bestyrelsen modtaget et brev fra 6 
medlemmer heraf 3 kenneler og 2 hanhundeejere, der stiller sig uforstående over 
bestyrelsens beslutning.  

- Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for at lave en test/screening af vores 
avlsdyr for at varetage racens sundhed. Bestyrelsen har modtaget diverse 
dokumentation om diverse sygdomme og hvilke firmaer, klubber m.m. som kan hjælpe( 
så det bliver en god oplevelse for alle.) Disse ting tager tid, og kræver grundigt 
forarbejde. Derfor er der ingen løsning endnu. 

- Bestyrelsen ønsker dog at undersøge disse spørsmål inden vi screener alle vores 
beagler, ikke kun avlsdyr, men alle vores beagler. 
HVeg svarer de pågældende medlemmer. 
 
  

- Asgr oplyser at der i Tyskland er testet 162 beagler siden nov.14, heraf er 32 bærer af 
genet,hvor for man vælger  at teste alle beagler, hvis de skal bruges i avl fra 2016. Da 
det er et recessivt gen, er det ikke tilladt at parre bærer med bærer. 

 
- Vi kan evt. søge støtte hos DKK til dækning af det økonomiske. Oplysningerne på vores 

beagle kan ligges i en databank hos DKK, og således er alle oplysninger gemt til 
fremtidig brug. Om vi skal tjekke for alle sygdomme eller en enkelt, er noget som vi først 
skal have svar på fra specialister. ASGR arbejder videre med en samlet pris på alle 
tests. 

 
 
7.5.2: sammensætning af sundhedsudvalg : (udskydes til næste møde)  
 
7.5.3: opdrætterdag. 
 
ASGR: Som følge at opdrætterseminar vil man gerne fortsætte det gode samarbejde med at holde 
en enkelt dag fx i Århus. Klubhus kan lejes ved Århus for 1000 kr for en dag. Forplejning skal 
deltagere selv stå for. ASGR laver et budget til næste møde. Datoerne i spil d 5/9 eller 9/11, 24-
25/10 
 
7.5.4: Hvalpelisten: 
 

HVeg: DKK har valgt at gøre deres hvalpeliste gratis. I lighed med DKK, stilles der forslag om at 
kuld på klubbens hvalpeliste bliver gratis. Dette for at undgå at vores opdrættere ikke ønsker at 
bruge vores hvalpelist, da den koster penge at benytte. 
Bestyrelsen godkender dette. 
Ændringen er med tilbagevirkende kraft i dette år. Dette gælder kun de opdrættere som står på 
opdrættervejviseren. Dem, som ikke står på opdrættervejviseren, skal stadig betale det fulde 
beløb.  



 
I lighed med DKK, ønsker Bestyrelesen også at gøre det muligt at trække et kuld hvalpe på en 
tæve på 8 år med dyrlægeattest. 
 
ASGR: Vi skal huske at bruge Beagleklubbens sundhedsattest, når vi sælger hvalpe. 

 
HVeg: Fremadrettet skal der bruges DKK’s salgskontrakt, når man sælger hvalpe. Dette er et 
krav fra DKK. Bestyrelsen tager det til efterretning. 

 
 
 
7.6: regioner 
 
7.6.1: regions og udvalgsmøde:   

- LETO har lavet en plan for mødet,og undersøger muligheden for lokaler på Østerbro . Der 
regnes med ca 25 deltagere, så LETO laver budget over dagen plus betaling til kørsel, 
samkørsel forventes. LETO finder datoer. Eksempler på spørgsmål til gruppearbejde på 
dagen: 
- Hvad skal der ske i de forskellige regioner ? 
- Hvad kan vi lave sammen til hundens dag i 2016? 

 
7.6.2: fokusmøde, Askov DKK. 

 
HVeg: DKK ønsker at afholde et fokusmøde. Der indkaldes repræsentanter fra de 72 
specialklubber og 12 kredse. Der er mulighed for at lave spørgsmål, som efterfølgende 
gennemgåes på fællesmøde 17-18 oktober.  
 
Der er et ønskes i bestyrelsen om at alle i bestyrelsen kunne deltage.  
HVeg finde ud af hvad prisen er pr person, så tager bestyrelsen stilling på mail til, om hele 
bestyrelsen skal deltage. 

 
 DKK kursus:  Hundeweb : HVeg & LoHa var tilmeldt kurset. Grundet sygdom, deltog LeTo 
på kurset. LeTo, LoHa og HVeg har selv afholdt udgifter i forbindelse med kurset. 
 
7.6.3: ansøgning om nyt telt  

- Region Nordjylland har ansøgt bestyrelsen om et nyt om nyt telt, da de mistede deres 
under sidste skue pga storm.  
Bestyrelsen godkender ansøgningen, dog behøver det ikke være ikke et DKK telt, men et 
tilsvarende, gerne billigere telt.  

 
7.7: agility  
  

HVeg: Udvalget ønsker at afholde agilitystævne på VSS 2015. Udvalget ønsker 
underskudsdækning. Det fremsendte budget blev gennemgået..  
Bestyrelsen godkender dette.  

 
8: økonomi : 
 
8.1: Status :  

- regnskab er godkendt af revisorer, dog med bemærkning om at klubben gerne må 
nedbringe formuen. 

8.2: procentsats for 2015.  
 - Dette udskydes til næste møde. 
 
9:  generalforsamling : 
 



- Afholdes i Ry hallen ved Århus d 9 maj kl 13.00 med billig mad. HVEG arbejder på en 
dirigent.  

- Indkaldelsen er i magasinet. HVEG sætter dagsorden på maillisten og obs. på forkert mail 
til forslag.  

 
10: medlemsstatus 
 

- LeTo beretter, at der pt. er 917 medlemmer.  Så lille fremgang 
 
11: forsikringer 
 
Klubben er ved Danske Bank forsikret mod hacking af klubbens konti. Det besluttes, at denne skal 
fornyes årligt med mindre der kommer indsigelser. 
 
12: ind og udgående mail 
 

INDGÅET POST 
Dateret Afsender Beskrivelse Kommentar 

08.01.2015 DKK Opfølgningskursus i DKK's klubsystem på Hundeweb Taget til efterretning. 

07.01.2015 DKK Tilbud om tilmelding til forsikring gennem DKK 
Bestyrelsen har via 
mail besluttet at forny 
forsikringerne for 2015. 

07.01.2015 DKK Invitation til DKK's repræsentantskabsmøde 2015 

Bestyrelsen har via 
mail besluttet at 
formanden og 
næstformanden 
deltager. 

07.01.2015 

Forespørgs
el til: 
Bestyrelse
n 

Medlem ønsker at melde sig ud grundet aflivning af hund. 
LeTo har taget sig af 
dette. 

07.01.2015 DKK 
Kollektive Øjenundersøgelser 2015 - revideret oversigt 
- Rettelse til tidligere mail sendt fra DKK 

Taget til efterretning. 

08.01.2015 DKK Link til testsystem 
Taget til efterretning og 
sendt til 
udstillingsudvalget. 

12.01.2015 

Forespørgs
el til: 
Bestyrelse
n 

Forespørgsel omkring pocket beagles. 
ASGR har svaret på 
denne. 

14.01.2015 DKK 
Opfølgning Formandsmøde 
- Præsentationer fra mødet er sendt til specialklubberne, 

Modtaget 

16.01.2015 DKK Takster og honorarsatser for udstilling 2015 
Taget til efterretning og 
sendt til 
udstillingsudvalget 

16.01.2015 DKK 

Info omkring Jagtfestival 2015 DKK 
- Dansk Kennel Klub og Danmarks Jægerforbund har 
indgået en samarbejdsaftale med Jagtfestivalen d. 17.-19. 
april 2015. DKK’s specialklubber for jagthunde tilbydes en 
stand til en speciel rabatpris samt mulighed for at 
præsentere deres racer i den udendørs aktivitetsring og på 
den indendørs scene. 

Taget til efterretning og 
sendt til 
udstillingsudvalget. 
 
Udvalget har allerede 
planer om, at opstille 
en stand på området. 

19.01.2015 DKK 

Hundens Dag 2016 
- DKK ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe der kan 
konceptudvikle på eventen, og efterspørger interesserede 
der vil være med i planlægningsarbejdet til den store event 
der afholdes på tværs af landet den 4. juni 2016. 

Behandles under 
pkt.7.6.1 

20.01.2015 DKK 
DKK informerer om, at DKK’s eksteriørdommerudvalg har 
godkendt Jette Ramvad til autoriseret eksteriørdommer for 
hele gruppe 6. 

Taget til efterretning og 
sendt til 
udstillingsudvalget 



20.01.2015 
Alice 
Lønne 
Sønderby 

Oplyning fr aSkjerne Dyrehospital vedr. hund der på 
januarudstillingerne blev trukket grundet halthed.  

Sagen er sendt videre 
til udstillingsudvalget, 
der har behandlet og 
afsluttet denne. 

24.01.2015 
Steen 
Darum 

Vedr. rettelse af medlemskab i kartoteket. 
LeTo har sendt det 
videre til webteamet 
der har lavet rettelsen. 

25.01.2015 

Forespørgs
el til: 
Bestyrelse
n 

Et medlem ønsker at ændre medlemskabet fra husstands 
til enkelt. 

LeTo har taget sig af 
dette. 

25.01.2015 

Forespørgs
el til: 
Bestyrelse
n 

Et medlem ønsker at melde sig ud. 
LeTo har taget sig af 
dette. 

26.01.2015 DKK 

Opfølgning på Formandsmøde - Invitation til DKK-træf på 
Askov 
- DKK afholdelser d. 17. og 18. okt. 2015 et 
fælesarrangement for specialklub- og 
kredsbestyrelsesmedlemmer på Askov Højskole. Her vil 
man få lejlighed til at få fagligt input om en række emner, 
som man kommer i berøring med som klub-/kreds-ledelse, 
så som: ”Bestyrelsen som et team”, ”gør hinanden gode”, 
”Klubben på de sociale medier”, ”Hvordan får vi 
medlemmerne til at lave noget?”, ”Konflikthåndtering” og 
”Kassererens opgaver og de formelle rammer”.  
Ophold, måltider, undervisningstilbud og materialer betales 
for størstedelen af DKK, således at klubben/kredsen kun 
skal betale 500 kr. pr. deltager + transport. I første omgang 
får hver specialklub mulighed for at tilmelde 2 personer. 

Behandles under pkt. 
7.6.2 
 
Bestyrelsen har via 
mail besluttet at 
tilmelde 2 personer. 
Hvem der deltager vil 
blive besluttet efter 
generalforsamlingen. 

28-01-2015 

Forespørgs
el til: 
Bestyrelse
n 

Et medlem ønsker at melde sig ud. 
LeTo har taget sig af 
dette. 

29.01.215 DKK 
DKK's udstillingsprogram 2015 
- Oplysning om, at der er en ændring i programmet grundet 
endnu en udstilling er Crufts 2016 kvalificerende. 

Taget til efterretning og 
sendt til 
udstillingsudvalget 

29.01.2015 
Region 

Nordjylland 

Regionen søger bestyrelsen om økonomisk hjælp til 
anskaffelse af et udstillingstelt til en værdi af kr. 1.700,-, da 
det gamle telt gik i stykker. Regionen har uden helt søgt 
diverse sponsorater. 

Behandles under 
pkt.7.6.3 

02.02.2015 
Kennel 

Fairytosh 
Vedr. for lang ventetid på indmeldelse af hvalpekøbere. 

Behandles under pkt. 
12 

02.02.2015 DKK 
Vigtig information til den udstillingsansvarlige 
- Information vedr. den nye IT-resultatregistrering på 
udstillinger. 

Taget til efterretning og 
videresendt til 
udstillingsudvalget 

02.02.2015 DKK Vejledning om certifikatudstillinger Do 

02.02.2015 DKK 

Fokus på sundhed og funktionsevne (klubber og kredse) 
- DKK fremsender opdateret materiale om dommerens 
medansvar for racehundes sundhed og funktionsevne.  
Materialet også på DKK's hjemmeside under: Udstillinger > 
Certifikatudstillinger. 

Taget til efterretning og 
videresendt til 
udstillingsudvalget 

13.02.2015 

Forespørgs

el til: 

Bestyrelse

n 

Et ikke-medlem har søgt om informationer omkring racen 
og det at have en beagle. 

Asgr har taget sig af 
dette. 

14.02.2015 

Elsebeth 

Ring 

Andersen 

Elsebeth har kommentarer til bestyrelsens referat fra 
mødet d. 1/4-2015.  

Behandles under 
pkt.7.1 

16.02.2015 
Forespørgs

el til: 

Et ikke-medlem spørger ind til pris på medlemskab, 
medleskab samt priser på hvalpe. 

Asgr har taget sig af 
dette. 



Bestyrelse

n 

17.02.2015 

Forespørgs

el til: 

Bestyrelse

n 

Et medlem ønsker at få ændret personlige oplysninger i 
kartoteket. 

LeTo har taget sig af 
dette. 

18.02.2015 DKK 
Invitation ”Hundens dag” i Tivoli Friheden lørdag den 6. juni 
2015. 

Behandles under 
pkt.7.6.1 

24.02.2015 
Schweiss-

udvalget 

Vedr. indstilling af kandidat til start på DKK´s 
Schweissdommer uddannelse. 
Schweissudvalget har fået en henvendelse fra et medlem, 
der ønsker at vide, om det er muligt, at han kan blive 
indstillet til schweissdommeruddannelsen. 

Behandles under pkt. 
7.2.2 

26.02.2015 
Juniorhand

lergruppen 

Juniorhandlingsarbejdsgruppen søger om økonomisk 
dækning til de dommere, som er dømmer vores 
juniorhandlere i 2015. Der er tale om gaver f.eks. en flaske 
vin til ca. 50,- pr. dommer. Dvs. 1ca. 100,- pr. 
udstillingsweekend i beagleklubben. 
 
De ønsker svar inden udstillingen i Farum. 

Behandles under pkt. 
7.1 

03.03.2015 
Karin 

Jallov 

Karin Jallov ansøger om dækning af udgifter til afholdelsen 
af et kursus om mantrailing (person eftersøgning) afholdt af 
Pia Johnsen d. 29 marts 2015 kl. 09.00-16.00 i Aalborg. 

En enig bestyrelse har 
d. 4/3 via mail 
besluttet, at 
arrangementet hører 
under schweiss- og 
sporudvalget. 
Bestyrelsen støtter op 
omkring tiltaget, men 
beder Karin tage 
kontakt til udvalget. 
Behandles yderligere 
under pkt. ?? 

10-03-2015 

Toke 

Larsen, 

Karin 

Søgaard 

Jensen, 

Michael 

Johannese

n, Ulla Zinn 

Hvidberg, 

Elisabeth 

Venov 

Schrøder 

og Britt 

Neumann 

Afsenderne reagerer på bestyrelsens beslutning vedr. 
gentests af klubbens avlsdyr. Afsenderne fremlægger 
deres argumenter for hvorfor det er nødvendigt at 
bestyrelsen igangsætter en screening af alle avlsdyrene i 
en given periode. 

Behandles under 
pkt.7.5.1 

11.03.2015 

Forespørgs

el til: 

Bestyrelse

n 

Et medlem ønsker at melde sig ud, da denne ikke føler sig 
velkommen i klubben, da de har en hund uden stambog 

Asgr har taget sig at 
dette. 

16.03.2015 

Forespørgs

el til: 

Bestyrelse

n 

Et ikke-medlem er blevet oplyst om, at der forventes hvalpe 
i maj, og spørger til hvor henne. 

Loha har taget sig af 
dette. 

18.03.2015 

Jessie 

Borregaard 

Madsen 

Jessie Borregaard Madsen har søgt bestyrelsen om, at 
blive aspirant på beaglen.  

Behandles under pkt. 
7.1 

18.03.2015 

Forespørgs

el til: 

Bestyrelse

Et ikke-medlem (?) spørger til hjælp vedr. genplacering af 
4-årig tøve grundet flytning. 

Asgr har taget sig af 
dette. 



n 

    

    

 

UDGÅET POST 
Afsendt  Modtager Kort beskrivelse 

13.01.2015 Else og Linn Matthisson Svar vedr. schweisshitliste. Punktet blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde. 

02.02.2015 Henrik Westerå Svar vedr. klage over info. Punktet blev behandlet på dette møde. 

01.03.2015 Toke Larsen Svar vedr. klage over sundhedsudvalg. Punktet blev behandlet på dette møde. 

03.03.2015 Karin Jallov Svar vedr. dækning af aktivitet. 

12.02.2015 Brian Seitzberg Svar vedr. klage/forklaring. Punktet blev behandlet på dette møde. 

 

Der er løbende udsendt kvittering for modtagelse af indkommet post,  
dette er ikke medtaget for overskuelighedens skyld. 

 
 
Ang udsendelse af velkomst til nye medlemmer, så påstræbes det at udsende hver 14.dag. (Leto) 
  
 
13: evt.  
 

- Facebook:  
 

- Den nuværende bestyrelse vil gerne have at den nye bestyrelse tager beslutningen 
til om klubben skal have en officiel Facebook side. Der er ikke taget stilling til om 
udvalgs og regions gruppernes retningslinjer er klubbens officielle holdninger, hvad 
vil vi stå inde for som klub. Fx udvalgsgrupper er lukket eller åben for alle. Ens 
navne for klubbens regioner og udvalg fx beagleklubben region Fyn. 

 
- March hitlisten skal opdateres. Trimkortene sendes ud med velkomstbrevet af Leto. 

 
- Der bør stå på hjemmesiden om trimkort. ( asgr) 

 
 
  
Metn/Hveg dato 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


