Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl. 09.00
Munkebjergvej 135 B, 7100 Vejle
Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole
Sørensen (OLSO), Toke Larsen (TOLA), Michael Johannesen (MIJO), Tina Jason Clausen (TICL)

Fraværende (afbud): Michael Johannesen

Dagsorden:
1. Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt med en enkelt tilføjelse.

2. Godkendelse af forrige referat.
Godkendt.

3. Status på klubbens økonomi (LOHA)
Behandling af årsregnskab:
Det foreløbige regnskab for 2016 udviser et underskud på kr. 95.000, som skal ses i lyset af at
egenkapitalen var på 458.000 ved årets indgang. Bestyrelsen ville bruge noget af
egenkapitalen, så den kunne komme medlemmerne til gode, bl.a. på opfordring fra revisionen.
Derfor har bestyrelsen bl.a. bevilget penge til GPS’ere til sporudvalget, har støttet mantrailing
introduktion, har købt reklame-merchandise som også har været et stort ønske, og meget andet.
I 2015 blev det besluttet at tage udvalgenes %-bidrag ud af drift for 2016, dette er dog
genindført i 2017-regnskabet.
Nogle udvalg lever i 2016 ikke op til de fastlagte budgetter, og flere præsterer et stykke fra hvad
de har gjort tidligere. Dette kan der være mange årsager til. Bestyrelsen har dog konstateret, at
der i flere udvalgsdispositioner burde have været udvist mere rettidig omhu. Bestyrelsen
beslutter, at øge fokus på den generelle økonomistyring i klubben.
Som konsekvens af det relativt store underskud for Bornholm-udstillingen i 2016, beslutter
bestyrelsen, at der ikke planlægges CAC-udstilling i 2018, i tilknytning til DKK’s 2 internationale
udstillinger på Bornholm. Så længe DKK afholder 2 udstillinger på Bornholm, er det
bestyrelsens holdning, at Beagle Klubben ikke skal arrangere udstilling nr. 3, da udstillingen er
underskudsgivende med de nuværende tilmeldingstal. Udstillingsudvalget orienteres herom.

Budget for 2018
Bestyrelsen nedsætter et hurtigt arbejdende udvalg (LOHA, OLSO, TOLA), som kommer med
forslag til budget for 2018 med afsæt i regnskabet for 2016.

4. Januarfest 2017 – evaluering (alle)
Gav et lille overskud.
Stedet var optimalt ift. placering, overnatning, plads, pris, service osv. - dog tilkendegav nogle,
at gulvet i hallen var glat, hvilket der blev kompenseret lidt for ved at lave ringen større end
normalt.

5. Generalforsamling 2017 (TOLA)
Tid og sted
Afholdes lørdag d. 20 maj kl. 16.00 i Årslev hallen på Fyn. Der
er fundet en dirigent.
Indkaldelse i Magasin
Redaktionen har modtaget indkaldelse, som bringes i næstkommende Magasin.

6. Nyt fra sporudvalget (METN)
Placering af Nose Work som aktivitet
Sporudvalget har drøftet forholdet og mener umiddelbart, at Nose Work (NW) hører hjemme
under Sporudvalgets portefølje og ansvarsområde, dog således, at det ikke skal udelukke fx
dressurpladser i, at tilbyde NW som aktivitet. Bestyrelsen ser det som et fantastisk godt tilbud til
racen og dens ejere.
Ved at det også kan tilbydes på dressurpladserne, mener bestyrelsen, at det kan variere de
allerede eksisterende tilbud på disse. Bestyrelsen er vidende om, at DSS (og dermed BeK’s
træningspladser) introducerer aktiviteten på dressurpladserne, hvilket bestyrelsen kun kan
bakke op om.
Valg til sporudvalget
Bestyrelsen har besluttet at ændre forretningsordenen for valg til Sporudvalget, således at der
ikke vælges nye udvalgsmedlemmer i 2017, men først i 2018. Begrundelsen herfor er, at der
skete en markant udskiftning i udvalget i foråret 2016. Bestyrelsen ønsker at give det nye udvalg
arbejdsro frem til 2018.
Elitesporchampionat
Et medlem har spurgt klubben om muligheden for, at indføre et elitespor-championat. I samråd
med sporudvalget afviser bestyrelsen forslaget med henvisning til, at der allerede findes et sporchampionat, og at det efter bestyrelsens mening udhuler denne championtitel, som bør være
det ultimative tegn på sporkvalitet. Bestyrelsen konstaterer, at der findes en klasse (40t/1000

m), som ”eliteschweisshunde” kan konkurrere i og modtage årsdiplom i, samt forskellige
relevante konkurrencer i ind- og udland.

7. Nyt fra sundhedsudvalget (TOLA, ASGR, METN, MIJO)
Krav om gentest ved brug af hvalpelisten
Bestyrelsen har diskuteret de mulige sygdomme, som racen med udgangspunkt i kendt
forskning og erfaringer fra nabolande, er i risiko for at udvikle.
Med input fra opdrætterseminarer i 2015 og 2016 beslutter bestyrelsen, at indføre en skærpelse
for optagelse på hvalpelisten pr. 1. juni 2017. Skærpelsen lyder således:
“For at være på Beagle Klubbens hvalpeliste, skal minimum én af forældrene have en kendt
status, som er fri for både MLS og IGS før parring. Derudover anbefaler sundhedsudvalget, at
opdrættere også tester for NCCD, men dette er ikke et krav.
Opdrættere kan selv rekvirere en test fra deres foretrukne laboratorie. I forbindelse med kuldets
optagelse på hvalpelisten, sendes kopi af resultatet af den frie forældre pr. mail til den
ansvarlige for dette i sundhedsudvalget. Alle indsendte resultater behandles fortroligt af
sundhedsudvalget.”
Det vil sige, at har man en tæve som skal parres efter 1. juni, og ønsker man, at kuldet kommer
på hvalpelisten, eller står man på opdrættervejviseren, så har man indtil da, at sikre sig, at
mindst én af forældrene til kuldet er frie. Skal tæven parres inden 1. juni, gælder de nye krav
ikke.
MLS (Musladin-Lueke Syndrom) er en lidelse, som har eksisteret hos beagler i omkring 100 år.
Den ramte hvalp har for korte ledbånd, så hunden går på tåspidserne som en ”ballerina”. Dens
hud er for stram til kroppen, hovedet er fladt, og øjnene er skæve. Deraf også navnet Chinese
Beagle Syndrom.
IGS (Imerslund-Gräsbeck Syndrom) er en lidelse, som gør, at Beaglen ikke optager B12-vitamin
gennem føden. B12-vitamin er en livsnødvendig del af kosten, og man må derfor behandle en
ramt beagle med indsprøjtninger hele dens liv.
NCCD (Neonatal Cerebellar Cortical Degeneration) er en sygdom, som gør sig gældende i
centralnervesystemet i lillehjernen. Det kan ses allerede, når hvalpene er omkring 4 uger gamle.
De mangler balance og falder omkuld hele tiden. På opdrætterseminar sidste år blev fremvist
video om dette fra en engelsk opdrætter. Hvalpene aflives, og der findes ingen
behandlingsmuligheder.
Bestyrelsen og sundhedsudvalget har valgt at fokusere på, at der ikke fødes hvalpe som er syge
af MLS eller IGS. Dette kan undgås blot én af forældrene er fri for det defekte gen. Derfor stilles
der ikke krav om, at begge forældredyr skal testes, hvis blot én af forældrene ikke har defekten.
Beagle Klubben har ikke et ønske om, at blande sig i, om en opdrætter har en beagle med én af
disse genetiske defekter. Med denne ændring sikres blot, at der ikke fødes hvalpe fra
hvalpelisten som er syge af én af disse lidelser. Med i beslutningen er også, at det er op til den
enkelte selv, at vælge laboratorium og testmetode. Dette for at gøre det lettere og mere
ukompliceret for den enkelte. Det er med andre ord også et tillidsbaseret system. Det er

sundhedsudvalgets opfattelse, at langt de fleste opdrættere allerede i dag har foretaget disse
tests på deres beagler. Der vil snarest blive offentliggjort vejledninger i hvorledes man laver en
gentest.
Til næste Magasin bringes uddybende artikler om emnet.
Spørgsmål kan rettes til sundhedsudvalget på tola@beagleclub.dk.

Orientering om ikke-korrekt brug af hvalpeliste
En opdrætter på klubbens opdrættervejviser har forbrudt sig mod de regler, der er gældende for
optagelse på klubbens hvalpeliste ved at parre en ikke-avlsgodkendt tæve i henhold til BeKhvalpelistens regler.
Opdrætteren er nu idømt 3 måneders karantæne fra hvalpelisten og opdrættervejviseren.

8. Medier:
Plan for Magasin 2017
Bestyrelsen blev orienteret om udgivelsesplanerne for 2017.
Nye indtægtskilder blev drøftet, og der arbejdes videre med disse muligheder.
Evt. nyt distributionsfirma undersøges med henblik på, at nedbringe omkostningerne, og der
føres dialog med trykkeriet om eventuelle tilpasninger.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi stadig udgiver Magasinet og i en god kvalitet og størrelse,
men omkostningerne skal også tages i betragtning.

9. Formands- og bestyrelsesbeslutninger siden sidste bestyrelsesmøde (TOLA)
Intet at bemærke.

10. Postlister
a. Indgående post
DKK: tilbud om forsikring
Vi siger ja tak til de fremsendte forsikringer, som dækker aktive medlemmers arbejdsskade og
ansvar, og også en bestyrelsesforsikring.

b. Udgående post
- Intet som krævede videre behandling

11. Opgavelisten, opfølgning/ajourføring
BSI listen Igangsat.

12. Eventuelt
Henvendelse og tilbud fra firma, der laver hjemmesider for andre hundeklubber, drøftes i
fællesskab med vores nuværende administrator, med henblik på fremtidigt at sikre en mere
brugervenlig flade for webteam, bestyrelse, udvalg og regioner.
DKK’s repræsentantskabsmøde 18. marts i Odense.

13. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Lørdag d. 22. april hos Michael Johannesen på Fyn.

14. Evaluering af mødet
Godt og effektivt møde, og det glædede formanden, at alle punkter på dagsordenen endnu
engang blev behandlet indenfor tidsrammen 9.00-15.00.

