Indkaldelse til Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 14. juni 2020 kl. 09.30ca 15.00
Hos Fjelsted Kro, St. Landevej 92, 5592 Ejby
Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO), Tina Jason Clausen (TICL), Nana Wirenfeldt Jensen (NAWJ), Alexander VellageThiesen (ALVT)
TICL ikke tilstede
Dagsorden:
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af sidste referat.
Godkendt - Ingen bemærkninger
3. Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag
4. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (OLSO)
Generalforsamling udskudt jvf. DKKs vejledninger (se evt. pkt. 14).
Generalforsamlingen indkaldes på ny efter DKKs anbefalinger.
Særlig situation grundet Corona – erstatningsgeneralforsamling er anbefalet at blive afholdt hurtigst muligt efter normalisering. Datoen for Generalforsamlingen er d.8. august, hvilket er den
dag forsamlingsforbuddet hæves til 100.
Genindkaldelse til indkomne forslag og kandidater i magasin nr. 2 (deadline for disse forslag 15.
juli)
Dokumenter til generalforsamlingen offentliggøres 28. juli på hjemmeside.
Efter forespørgsel fra medlemmer ligges det revisionsgodkendte regnskab op på hjemmesiden
før offentliggørelse af generalforsamlingsmaterialet, men er samtidig en del af det samlede GFmateriale, som offentliggøres 28. juli.
5. Status på klubbens økonomi (LOHA)
- status pr. 01.06.20 - fremsendes af LOHA inden møde
Kontingenter
180.000 kr
Magasinet
29.000 kr
Administration
7000 kr
Web
12000 kr
Generalforsamling
(ikke afholdt endnu)
VSS
(budgetteret med 0 kr, så skulle ikke påvirke)

Udstilling
Januarfest
Opdrætterseminar

6700 kr
lille underskud (mindre indtægt på auktion end regnet med)
Velbesøgt og stort set på budget

Resultatet (første halvår) – selv i denne særlige situation grundet COVID19, ser vi stadig optimistisk på ift til at ramme budgettet og priser os lykkelige for den robuste økonomi, klubben besidder, hvilket gør, at vi er i stand til at modstå de negative konsekvenser af udefra kommende fænomener som fx COVID19.
6. Medier: (OLSO, ASGR, METN, ALVT)
- fremdrift på ny hjemmeside? – hvornår går vi i luften? – METN/ALVT
Reelt kan nye hjemmeside fungere på den måde, at den linker op til den gamle hjemmeside.
Flere funktioner vil stadig være på gammel hjemmeside, som stadig ”eksisterer”.
Det vil være den nye hjemmeside, hvor al opdatering i videst muligt omfang foregår.
ALVT mangler stadig at overføre hele medlemskartoteket til Mobillos løsningen (nye hjemmeside). LOHA tjekker udskrift, så kartoteket modsvarer indbetalinger.
Spor (TICL): har sendt revideret dokument. Evt. punktform om hvordan man selv kommer i gang
med at gå spor.
Sundhedsvindue/-menu etableres som noget nyt – der udarbejdes forslag til menu (METN,
ASGR, NAWJ).
Pokalkavalkade skal med på den nye hjemmeside.
Championkavalkade med på den nye hjemmeside.
Håndbogen: ALVT har mange brudstykker – OLSO tjekker et samlet dokument igennem.
Vi må erkende, at vi har undervurderet det kæmpe arbejde, som beslutningen om ny hjemmeside har betydet samtidig med, at frivillighedsarbejdet også har været presset. Stor respekt for
det arbejde, der er udført og den tid, der er investeret i det.
Lancering af ny hjemmeside er nu sat til 1. juli.
7. Nyt fra sporudvalget (METN)
I princippet er der intet sporudvalg efter forrige generalforsamling, men to udvalgsmedlemmer,
som varetager arbejdet i samarbejde med bestyrelsesrepræsentanten.
Sportræning:
Sporaktiviteten halter på Sjælland og Fyn – nye skal startes op, så de kan fungere som sporlæggere og videregive viden/hjælpe deltagere.
Forslag: Afholdelse af et demonstrationsarrangement for medlemmer. Det vil være oplagt at
spørge frivillighedsgruppen (3 klubmedlemmer med stor spor-erfaring), som har tilbudt at være
med til at hjælpe med at starte aktivitet op, hvorvidt én eller flere af dem kunne tænke sig at stå
for et sådan arrangement.
I bund og grund er idéen at afholde et medlemsarrangement (især på Sjælland og Fyn) for at få
nye frivillige startet op i at lægge spor, enten i større eller mindre grupper.
METN kontakter frivillighedsgruppen og hører, om de vil være interesserede i at bruge en dag
på at videreformidle erfaring. Sidste weekend i september/først i oktober – for at tiltrække nye
potentielle undervisere/sporlæggere.
Magasin 3 (NAWJ): Forud for demo-arrangement bringer vi en artikel om, hvorfor en beagle egner sig til at gå spor, og hvad man får ud af det. Allersidst en teaser om at blive frivillig – hvor

man selvfølgelig bliver klædt på til at lægge spor.
8. Nyt fra sundhedsudvalget (ASGR, METN, NAWJ)
- Særlig ”sundheds-vindue” på ny hjemmeside?
Det foreslås, at opdrætterseminaret afholdes hvert år (og at dette afspejler sig i budgettet). Måske på et fast tidspunkt, så alle opdrættere kan sætte denne i kalenderen et år i forvejen.
Opdrætterne er grundstammen i klubbens liv og eksistens, og vi vil gerne sikre mulighed for dialog mellem opdrættere og bestyrelse/klub ift tiltag om fx sygdomme. Ved at afholde seminaret
hvert år, så kan højaktuelle emner diskuteres, og vi forventer desuden mere dialog opdrætterne
imellem.
På den nye hjemmeside vil et sundhedsvindue være at finde. Denne skal overordnet set indeholde følgende:
- Hvorfor er det vi i Beagle Klubben vælger at genteste vores avlsdyr?
- Hvad er det vi tester for og en kort intro til dette, men såfremt man ønsker at ”nørde” vil
der blive linket til andre sider/artikler.
- Hvad kan der, udover kravet for at stå på hvalpelisten, også testes for?
Man skal i bund og grund se Beagle klubbens hjemmeside som det sted, hvor man kan finde
svaret (og altså ikke KUN diverse facebookgrupper og wikipedia). Vi skal ikke opfattes som dyrlæger, men det giver mening, at vi informerer om genetiske sygdomme i racen og arbejder for at
modgå/undgå disse.
9. VSS (OLSO)
- punktet udgår denne gang men VSS 2020 i Dokkedal er flyttet til 2021. De kommende år ser
derfor således ud:
VSS 2021 i Dokkedal (aktivitetsgruppe)
VSS 2022 i Sydsjælland (aktivitetsgruppe)
VSS 2023 i Sydjylland (region skal spørges)
10. Januar-arrangement 2021 (LOHA, OLSO)
- punktet udgår denne gang
Hitlisterne for udstilling er suspenderet for 2020 og derved ingen fejring af metalhunde til januararrangementet. Ift lydighed og agility samt Spor eksisterer der stadig hitlister, og det betyder, at
vi et vist omfang stadig skal fejre metal indenfor disse kategorier.
Det var oppe at vende, om der i stedet for fejringen af årets udstillings-metalhunde, skulle foregå
noget andet. Måske et spændende foredrag for alle klubbens medlemmer. Der arbejdes videre
med den ide.
11. Generalforsamling 2020 (OLSO)
- 2020 på Sjælland 8. august. Dirigentforslag og lokale booket.
- Indkaldelse kommer i Magasin 2-2020
Se pkt. 4 for uddybning.
Generalforsamlingen kommer til at foregå i Karlslundehallen, Kongens Enge 42, Karlslunde. Indkaldelse i Magasin 2.

PDF filen af regnskabet uploades forud for GF og også sammen med generalforsamlingsdokumenterne på hjemmesiden.
12. Opdrætterkontakt/Hvalpeliste (ASGR)!)
ASGR har haft travlt dette forår. Der har været mange henvendelser i form af opdrætterkontakthvervet. Det er nok ikke gået nogens næser forbi, at efterspørgslen på hvalpe i år har været
massiv. Måske skyldes det lock-down af DK på grund af Covid-19, og at folk forventer at holde
ferie herhjemme (skal spendere sommeren hjemme). I praksis kan andre faktorer også have
spillet ind, idet der i forhold til andre forår ikke har været lige så mange kuld på hvalpelisten og
det faktum, at nogle tæver er gået tomme eller simpelthen har fået mindre kuld.
Problemer:
-

Ny opdrætter kom til at indmelde hvalpekøbere til normalpris – havde ikke set at der er
en selvstændig rubrik under hvalpeliste/siden, hvor opdrætterindmeldte skal foregå.
Husk dette foregår under Hvalpeliste –> Anmeld hvalpeliste –> indmeld hvalpekøbere.

-

ASGR fortsætter til stadighed med at have store problemer vedrørende indmeldelse af
hvalpekøbere fra en enkelt opdrætter.

-

Er hvalpekøber medlem af klubben inden velkommende køber hvalp, så kan opdrætteren ikke indmelde køberen til 200kr for næste års abonnement. Det er op til opdrætteren
om denne vil give 200kr til køberen som en kompensation/reduktion af køberens næste
betaling af årskontingent.

-

Klage over opdrætter fra potentiel hvalpekøber:
Bestyrelsen har modtaget en klage over en opdrætter i klubregi. ASGR laver svar til
hvalpekøberen på dennes klage, idet vi dog slår fast, at Beagleklubben/bestyrelsen ikke
fungerer som klageinstans ift købsaftaler, depositum mm. Det er Dansk Kennel Klub, der
har denne rolle. Personen har kontaktet DKK. Men – der er ingen tvivl om, at klubbens
navn/rygte er på spil, når opdrættere på klubbens hvalpeliste/opdrættervejviser øjensynlig optræder uhensigtsmæssigt over for hvalpekøber. Opdrætterkontakt tager kontakt til
opdrætteren for at orientere om, at vi har modtaget en klage. I henhold til BK’s regler for
opdrættervejviser og Hvalpeliste har man skrevet under på at følge DKK’s regler og etiske anbefalinger. (Vi går ikke konkret ind i denne sag idet vi dog konstaterer, at der altid
er mindst 2 sider af samme sag.)
Ang. depositum – iflg. købeloven (DKKs regler), så er et depositum bindende for begge
parter – dvs. opdrætter kan ikke blot tilbagebetale depositum, når først det er betalt af
køber. Køber har i princippet ret til at få udleveret hvalpen.
Bestyrelsen vil på fremtidige opdrætterseminarer foreslå en gennemgang af takt og tone,
og foreslår en dialog om, hvordan opdrætterne sørger for at være bedst mulig stillet og
undgå uoverensstemmelser/uklarheder mellem køber og opdrætter. Dette behandles
dog altid på DKK’s opdrætteruddannelse, og man kan til enhver tid læse sig til regler og
råd på DKK’s hjemmeside.
Principielt skal hundemor og hvalpe befinde sig på den adresse, der er angivet på hvalpelisten.
(Som opdrætterkontakt informerer ASGR opdrætteren.)

13. Nyt fra udstillingsudvalget (OLSO)
Udvalgsmøde 29. februar – vi kan ikke umiddelbart på hjemmesiden se referatet af mødet
(OLSO spørger hertil).
Udstillingsudvalget har endvidere senere foreslået at dispensere hitlisterne for 2020 (grundet
Corona pandemien), og bestyrelsen har tiltrådt dette.
14. Nyt fra DKK – særlige fokuspunkter (OLSO)
Intet at bemærke
DKK har udsendt anbefalinger i forbindelse med afholdelse af generalforsamling (se nedenstående udsnit)
DKK´S ANBEFALINGER TIL AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING
Hvornår skal specialklubberne afholde generalforsamling?
Den aflyste generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret,
og når det igen er lovligt at afholde større forsamlinger.
Undersøg evt., hvor mange deltagere der sædvanligvis deltager i klubbens generalforsamling.
Overstiger deltagerantallet klart 50 personer, er anbefalingen herfra, at klubben må vente med
afholdelse, evt. blot til efter 8. juli.
15. Fremtidige struktur i klubben ift regioner, udvalg, løsning af ad-hoc-opgaver osv (ASGROLSO)
- punktet udgår denne gang
16. Fastholdelse af medlemmer
On-going-proces - diskuteres løbende.
Den bedste måde at fastholde medlemmer er at give dem gode og udbytterige tilbud, de ikke
kan få andre steder (value-for-money). Det er selvsagt under pres, når der er nedadgående aktivitet i fx regionerne og evt. udvalg. Fællesskabet om det at have en beagle er vigtigt. Der arbejdes med ideer om ’Beagle-aktivitets-møder’ flere i landet.
Brev med gode grunde for medlemskab til fastholdelse af medlemmer, når de første gang skal
forny deres kontingentet. Brevet kunne medsendes rykkeren for (gen)fornyelse af kontingent?
17. Opfølgning på revision af ”Håndbogen” på hjemmesiden (OLSO)
OLSO får udskrift fra ALVT og tjekker om denne er up to date (se også pkt. 6)
18. Postlister
a. Indgående post
- henvisning til Google Drev
b. Udgående post
- henvisning til Google Drev

19. Fastsættelse af de næste bestyrelsesmøder 2. halvår:
Møde 1:
Lørdag d. 8. august (konstituerende møde)
Møde 2:
Søndag d. 13. september
Møde 3:
Lørdag d. 28. november (dagen før juleudstilling)
20. Eventuelt
I.a.b.
21. Evaluering af mødet
I.a.b.

