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Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på  
Hørning Kro og motel, 8362 Hørning 

 

Tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE),  Anna Sofie Gothen        
( ASGR), Lene Toft(LETO) , Mette Nødskov ( METN), Lone Hansen (LOHA) 

 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Godkendelse af referat 

 
2. Fastsættelse af endelig dagsorden 
 
3. Årets Nuser (HVeg) 
 
4. Udvalg:  

     4.1: March (MetN) 
 
     4.2: Sundhedsudvalg:     

4.2.1: Opdrætterdag 2016 – status (ASGR) 
               4.2.2: Screeningsprojekt – status (ASGR) 
              4.2.3: Regler for BeK’s hvalpeanvisning og opdrættervejviser (ASGR) 
 4.2.4: Optagelse på Unghundelisten-Dispensationsansøgning (ASGR) 
 4.2.5: Misligholdelse af hvalpelisten (ASGR) 
   
 
     4.3: Schweiss: 
 4.3.1: Budget venskabskamp (HeWe) 
 4.3.2: Budget Stifinderkursus (HeWe) 
 4.3.3: Anke over afslag om opstart af træningsplads (HVeg) 

 4.3.4: Budget for opstart af Mantrailing (HeWe) 
 
5. Generalforsamling 2016 

 
6. Januar fest 2016 - Status(MaNi/MetN) 
 
7. Forsikringer 
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8. Ansøgning 
 

9. Mailbeslutninger 
 
10. Ind og udgående post 
 
11. Evt. 
 

 
 
1: godkendelse af referat 

- Referatet er lagt på klubbens side.  
- Der ønskes mere tekst i referatet. 
- Under 3.2 : Det må gerne nævnes, at det er Bonnie Jørgensen, der er 

udtrådt af Lydighedudvalget.  
 
2: fastsættelse af endelig dagorden: 
 

- Nyt punkt 7: Forsikringer 
- Nyt punkt 8: Ansøgning fra Region Nordsjælland om ny turvogn 
- Nyt punkt 9: Mailbeslutninger 

 
3: Årets Nuser 
  

- Bestyrelsen ønsker at der skal tages foto af Årets Nuser og diplom/Gave 
på dagen, således at dette kan komme med i magasinet. 

- Årets Nuser ønskes nævnt i formandens leder. 
- Årets Nuser blev valgt. 

 
4: Udvalg: 
 
 4.1: March 
  

- Årets resultater blev indsendt via mail og placering er sendt videre til 
Formand:  

 
o Guld: Lis Melchild, Ofelia 
o Sølv Nina D. Winther, Sesse 
o Bronze  Tjelde Ravn, Gertrud 

 
4.2: Sundhedsudvalg: 
 

o 4.2.1: opdrætterseminar  2016 
 

 
 Deltagerantal: 24 personer  
 P.t. meldes alt ellers klart 
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 ASGR beretter om diverse sygdommer og vores muligheder 
for at forholde sig til dette. (Bl.a. Lafora) 
Opdrætterforespørgsler vedr. Lafora og NCCD 

 ASGR har sendt svarene på ’planlagte kejsersnit udarbejdet 
af MANI videre ( kejsersnitsstatus) til Helle Friis 
Proschowsky, som vil kommentere statistikken på 
opdr.seminaret. 
 

o 4.2.2: Screeningsprojekt: 
 

 KU melder ud når arbejdet er klart vedr. resultat af 
screeningsprojektet. 
 

o 4.2.3: Regler for BeK´s hvalpeanvisning og opdrættervejviser: 
 

 Vigtig at vi får opdateret vores lister, så vi er up to date, så 
ASGR har nedenstående forslag til ændringer/præciseringer 
af vore regler.  
 

o Punkt 6: En tæve bør maksimalt have 5 kuld i 
sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 
år. Det er dog muligt at tage kuld nr. 6 på en 
tæve, eller benytte en tæve der er fyldt 8 år i 
avl, hvis der sammen med 
registreringsanmeldelsen til DKK indsendes en 
dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt 
forsvarligt. Dyrlægeattesten skal udstedes før 
parringen. En kopi af attesten skal fremsendes 
til BK før kuldet kan oprettes på hvalpelisten. 
Det er opdrætterens ansvar, at tæven får 
passende pauser mellem kuldene.  

o Punkt 9 : Opdrættere der ønsker at bruge 
hvalpelisten, skal være medlem af Beagle 
Klubben, og have været det i mindst 6 
måneder, og skal på tro og love erklære, at de 
vil efterleve de bestemmelser, som er fastsat 
for optagelse på hvalpelisten. 
 

 Bestyrelsen godkendte disse ændringer og de træder i kraft 
fra dags dato. 
 

 ASGR ændre teksten, og sender tekst til Loha, som 
opdaterer Håndbogen. 
 

o 4.2.4: Optagelse på Unghundelisten - dispensationsansøgning: 
 

 ASGR beretter om at de regler som gælder for hvalpelisten 
gælder også på unghundelisten samt genplaceringslisten. 
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Dette har ikke tidligere været skrevet ned. Derfor forslås det 
at flg. indskrives 
 

 Unghundelisten: 
o Der gælder de samme regler for 

unghundelisten som for hvalpelisten, og er for 
usolgte hvalpe over 16 uger. Det forudsættes, 
at hunden har været på klubbens hvalpeliste, 
og at den ikke har været væk fra opdrætteren. 
Hvalpekøbere skal kunne være sikre på, at 
hunde på denne liste ikke har boet andre steder 
end hos opdrætteren.  

 

 Genplaceringslisten:  
o Denne liste er åben for alle beagler med DKK 

stambog, medlemsskab af Beagleklubben 
uanset alder.   
 

 Punkt 4: teksten ” og magasinet” slettes. 
 

 Punkt 6: Opdrætter skal… 
 

 Punkt 8: Opdrætter skal… 
 

 Punkt 10: Ved manglende efterlevelse af ovenstående 
retningslinjer, vil opdrætter uden yderligere varsel blive 
fjernet og udelukket fra Opdrætterviseren i en periode på 3 
måneder første gang og 6 mdr. ved gentagelse indenfor 2 år, 
regnet fra det tidspunkt opdrætteren fjernes fra listen. Det 
forudsættes naturligvis, at forholdet er bragt i orden før 
genoptagelse kan ske. 

 
 Bestyrelsen godkendte disse ændringer og de træder i kraft 

fra dags dato. 
 

 
 Dispensationsansøgning: 

 

 Der er søgt dispensation om at komme på  
Unghundelisten 

o Opdrætter er idømt karantæne i 6 mdr. på alle 
lister, og denne opretholdes.  

o Opdrætter får dispensation til at bruge 
unghundelisten.  
 

o 4.2.5: Misligholdelse af hvalpelisten: 
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 Opdrætter har ikke overholder reglerne m.h.t. hvalpelisten. 
Der er 3 hvalpe, som ikke er meldt ind, trods gentagne 
opfordringer. 
 

 Bestyrelsen har pr dags dato efterkommet opdrætters ønske 
om ophør af medlemsskabet i Beagleklubben. Dette sker fra  
dags dato. Såfremt opdrætter indmelder sig igen, skal alle 
tidligere forhold være bragt i orden inden hvalpelisten kan 
anvendes. 
 

- 4.3: Schweiss: 
 

o 4.3.1: Budget for venskabskamp: 
 

 Budgettet kan p.t. ikke godkendes da vi har nogle uddybende 
spørgsmål. 
 

o 4.3.2: Budget prøveleder og stifinderskursus: 
 

 Budgettet kan p.t. ikke godkendes da vi har nogle uddybende 
spørgsmål. 
 

o 4.3.3: Anke over afslag om opstart af træningsplads: 
 

 Der er modtaget anke over afgørelse på opstart af 
træningsplads.  
 

 Da der er tale om en udvalgsbeslutning, vil anken blive sendt 
til Udvalget. HeWe sender sagen videre til udvalget og 
udvalget giver til afsender. 

 
 

o 4.3.4: Budget for opstart af Mantrailing: 
 

 Bestyrelsen ser positivt på opstart af mantrailing, dog har vi 
enkelt uddybende spørgsmål til budgettet. 

 
5: Generalforsamling 2016: 
  

- Anna Sofie Gothen og Hanne Veggerby er på valg.  
- Det besluttes at afholde generalforsamlingen Søndag d. 15. maj 2016 på 

Sjælland. Hewe er ansvarlig for at lave generalforsamlingsmaetrialet.  
- I anledningen af Beagleklubbens 35 års fødselsdag, giver klubben 

aftensmad kl.18.00. 
 
6: Januar festen 2016: 
  

- Alt er klart i forbindelse med januar festen. 
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- Ca. 60 stk. har tilmeldt sig til festaften. 
- Ca. 80 stk. hunde er tilmeldt udstilling begge dage. 

 
7: Forsikringer: 
 

- HVeg har modtaget mail vedr. fornyelse af forsikringer fra hhv. DKK og 
Dansk Bank. 

- Bestyrelsen godkender fornyelsen. 
- Kasseren sørger for at disse bliver fornyet. 

 
8: Ansøgning:  (Leto har forladt lokalet af habilitets grunde) 
 

- Region Nordsjælland har ansøgt om den ny turvogn, da den gamle er gået 
itu.  Ansøgningen er på ca. 3000-3500 kr.  

- Bestyrelsen synes at det er en dyr løsning der er fremsendt. Bestyrelsen 
har fundet flere billigere alternativer og bevilliger derfor kr.1500,-  til en 
turvogn. 
 

9: Mailbeslutninger: 
 

- Bestyrelsen har på mail besluttet at give en opdrætter en advarsel for ikke 
rettidigt at have fremsendt dyrlægeerklæring på 8-årig tæve, der var på 
hvalpelisten med et kuld.  

 
- Agility har fremsendt nye hitlisteregler til godkendelse.  

Bestyrelsen godkender disse uden anmærkninger 
 

- Udstillingsudvalget har fremsendt en opdatering for kriterier for 
klubchampionater.  
Bestyrelsen godkender disse uden anmærkninger. HVeg sender til det til 
DKK. 
 
Begge rettes i Håndbogen. (Loha) 
 

10: Ind og udgående post: 
 

Indgående post Emne Udgående post 

      

DKK Etiske anbefalinger   

ASGR 
Regler hvalpeliste/ Advarsel 
opdrætter ASGR 

Nina D. Vinther Opdrætterseminar ASGR 

Lis Melchild Marchture 2016 METN 

Tjelde Toft Marchture 2016 METN 

Nina D. Vinther Marchture 2016 METN 

Birte Jacobsen Udmeldelse LETO 

Karin Møllegaard Udmeldelse LETO 

Ellen Nørskov Udmeldelse LETO 

Peter Tøttrup Januarfesten   

Bjarne Pedersen adresseændring LETO   
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Nete Reinholdt hundetræninge ASGR 

Kirsten Boldsen Udmeldelse LETO 

Bolette Teglskov flytning medlemskab   

DKK kollektive øjnundersøgelser   

DKK 
Dommer- og ringpersonaleinstruktør 
2016   

DKK DKK´s Udstillingsreglement 2016   

Camilla Nordquist Udmeldelse LETO 

Simon Jeppesen rykker LETO 

Lasse Ottesen spørgsmål beagle LETO 

ASGR 
salgsannonce maillisten Connie 
Bækby ASGR 

Pernille pocketbeagle ASGR 

DKK forsikringer   
 

   
   
   

 
11: evt. 
 

- Leto laver et lille skriv til magasinet ang. oplysninger om 
adresseændringer, nye telefonnummer, m.m.  

- Forslag til schweiss –og sporudvalget om at lave en introdag til spor i hele 
landet for at udbrede aktiviteten mellem nye medlemmer. 

- D 27 februar 2016 er der DKK´s formandsmøde 
- Alle nyindvalgte bør få DKK´s retningslinjer for udvalgsarbejde. Quick-tip 

guide. 
- Der har været problemer med dobbelt udstedte værdikuponer, og det 

undersøges, hvordan det kan gå til. Værdikuponsystemet bør opdateres. 
ASGR taler medieudvalget. 

- METN oplyser at hun er på privat træningsplads med mantrailing samt 
sporarbejde, da det desværre ikke er muligt at få det i gang i klubregi. 


