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Endelig dagsorden:
1.
2.
3.

6.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om bestyrelsesvalgets resultat.
Valg af evt. manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og der kan
gives decharge til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter.

8.
9.

Bestyrelsen fremlægger forslag til budget, kontingent samt arbejdsplan.
Eventuelt.

4.
5.
7.

Behandling af indkomne forslag.

Ad pkt. 3 – Formandens beretning.
Valg til bestyrelsen.
I henhold til § 13 stk. 1 punkt 3 i klubbens vedtægter er det senest den 15.
marts 2022 via Beagle Klubbens Magasin nr. 1/2022 meddelt, at
Anna Sofie Gothen
Nana Wirenfeldt
er på valg. Begge er villig til genvalg.
Inden for den i vedtægternes § 13, stk. 1 punkt 4 fastsatte frist (1. april 2022)
har bestyrelsen ikke modtaget forslag til yderligere kandidater.
Da der i henhold til § 13 stk. 1 punkt 7 dermed ikke er opstillet flere kandidater
end der skal vælges, skal der ikke afholdes valg.
Ad punkt 4
I henhold til § 13 stk. 3 punkt 4 skal der på generalforsamlingen vælges 3 suppleanter til bestyrelsen.
Ad punkt 5
Regnskab findes i det fremsendte materiale til GF
Ad punkt 6
Revisorkandidater og suppleanter skal vælges
Ad punkt 7
Inden for den i § 17 stk. 3 fastsatte frist (1. april 2022) har bestyrelsen ikke
modtaget forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
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Formandens beretning:
Bestyrelsen
Bestyrelsens møder har i løbet af 2021 været en blanding af fysiske møder og virtuelle møder med
baggrund i COVID19 i en del af året. Det har vist sig at være en brugbar blanding af mødeformer
og er kommet for at blive. Afholdelse af virtuelle møder betyder også færre mødeomkostninger,
hvilket vi hilser velkommen.
Vi er stadigvæk (heldigvis) en meget forskelligartet sammensat bestyrelse med mange og gode
diskussioner, men vi er samtidig enige om at holde fast i, at vi skal opleves som handlekraftig og
når derfor næsten altid frem til beslutninger, som sikrer driften af klubben, til glæde for alle. Der
er villighed til kompromis’er i bestyrelsen, hvilket absolut er en positiv værdi.
Medlemstal og hvalpe/opdræt
Som det fremgår af regnskabet, er der en mindre nedgang i medlemsskabsindtægterne på kr.
8.500 fra 2020 til 2021. I forhold til budgettet en afvigelse på ca. 20.000 kr.
Der er i 2021 registreret stort set samme antal beaglehvalpe i DKK som i 2020, hvilket er glædeligt.
Vi oplever stadig, at rigtig mange opdrætterindmeldte medlemmer kun er medlem i det tidsrum,
som deres opdrættermedlemsskab dækker. Vi må konstatere en sammenhæng imellem faldende
aktivitetsniveau i regioner og udvalg og muligheden for fastholdelse af (nye) medlemmer. Mange
vælger medlemskab fra, fordi de ikke føler, at de får noget ud af det. De fleste vælger dog aktiviteter i deres nærområde og prioriterer dette med deres hund. Det er positivt, at beaglen bliver beskæftiget og stimuleret, men problematisk, at vi som klub ikke kan fastholde flere medlemmer i
fællesskab. Det ønsker vi stadig at arbejde på – også i 2022.
Vi vil gerne økonomisk og organisatorisk understøtte tværgående arrangementer de steder i landet, hvor regionerne ikke er særlig aktive.
Vi afholdt det traditionelle opdrætterseminar, hvilket vi prioriterer at gøre hvert år – netop for at
samle klubbens dygtige opdrættere til oplæg, dialog om racespecifikke sygdomme og vidensdeling
på tværs. Opdrætterne er klubbens rygrad – uden dem ingen hvalpe. Beslutninger vedr. racespecifikke sygdomme og handling i forhold hertil er fast stof på opdrætterseminaret.
Regnskab
Bestyrelsen er overordentlig tilfreds med regnskabet. Vi rammer det budgetterede meget godt og
det har endvidere været muligt at hensætte ekstra midler til forskellige aktiviteter i det kommende år, herunder udstillingsaktiviteten og udvikling af ny (gammel) hjemmeside. Derudover har
der også været plads til ekstraordinære afskrivninger.
Bestyrelsen har de nævnte hensættelser ønsket at signalere, at vi som klub er velkonsolideret og
at vi ikke behøver at konsolidere os yderligere økonomisk. Derfor er der gennem de sidste år hensat en del midler til fx udstillingsaktiviteten, så udvalget har mulighed for at afprøve nye ting ift
udstilling.
COVID19-situationen har medvirket til at nedbringe øvrige omkostninger (særlig bestyrelsesarbejde), hvilket er godt for alle. Det sker med udgangspunkt i, at når indtægterne falder, skal omkostningerne også falde. Med andre ord ønsker vi at medvirke til rettidig omhu.
Udgifterne til Magasinet er også blevet trimmet. Det minimerer således den største udgiftspost på
vores budget.
Vi har stadig en egenkapital på ca. 344.000 kr, som giver os muligheder, vi ellers ikke ville have.
VSS og januarfest
VSS Dokkedal 2021 blev gennemført, idet alle COVID19-restriktioner blev ophævet i tide. Her eksperimenterede vi med gennemførelse af hele 3 udstillinger.
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Januararrangementet 2022, som skulle hædre resultaterne fra 2021, blev desværre COVID19ramt, og vi valgte at udskyde overrækkelse af diplomer, rosetter mm til senere. For nærværende
planlægger vi at afvikle det ifm VSS 2022 i Karrebæksminde.
Udstilling
Der har været afholdt et tilstrækkeligt antal DKK- og specialklub-udstillinger i 2021, således at der
kunne genereres udstillingshitlister.
Udstillingsudvalget og bestyrelsen er i stadig dialog og satser på, at det lykkes gennem en fælles
indsats at få flere til at deltage i udstillingerne ved at forsøge nye tiltag og initiativer
Lydighed
I lighed med mange andre specialklubber, har Beagleklubben ikke længere særlige specialklub-lydighedspladser. Beaglen og dens ejer(e) har imidlertid stadig brug for at gå til hvalpemotivation,
lydighedstræning mm for at oparbejde og vedligeholde et godt samarbejde mellem hund og fører,
og til dette formål findes der heldigvis et stort udbud på landsplan, så alle beagler, uanset hvor i
landet de bor med deres ejere, kan benytte sig af tilbud. Der er stadig enkelte muligheder for at
lave træning i regionsregi som et tilbud til klubbens medlemmer. Der kan også arrangeres uofficielle og officielle prøver for klubbens medlemmer, ligesom ad-hoc arrangementer med en bred
vifte af aktiviteter også kan indeholde lydighed. Det årlige VSS kan typisk danne rammen for adhoc arrangementer.
Spor
Beaglen og fantastisk dygtige beagleejere og –førere repræsenterer racen på fornemste vis rigtig
mange steder i landet, bl.a. når der afholdes DM i Schweiss, venskabskamp mm. Beaglen har vundet DM 3 år i træk (2014-2016) samt i 2021 (og en 3. plads) og gør sig hermed bemærket i selskabet af alle jagthunde og aftvinger sig stor respekt selv fra hærdede schweisshunde-dommere.
Stort tillykke med det. Sporarbejdet hører nu under bestyrelsen.
Magasinet
I 2017 skiftede Magasinet format og papir med henblik på at skære ned på trykke- og distributionsudgifterne. Det er fortsat i 2021 med stor succes – og med virkning fra 2021 har vi tilpasset
endnu mere ved at lægge produktionen på et andet trykkeri, som foreløbig har leveret varen. Vi
sparer en del penge, og kan endda udvide antallet af sider, hvis det er nødvendigt – og samtidig
holde os inden for budgettet.
Vi vil imidlertid rigtig gerne øge kvaliteten (og kvantiteten) ved at opfordre til endnu flere bidrag
fra medlemmer. Vi er dybt afhængig af, at rigtig mange medlemmer bidrager til at lave et godt og
varieret medlemsblad, som retter sig mod brede dele af klubben, hvis eneste kontakt til klubben
måske er Magasinet. Kun ved bidrag af historier og artikler fra medlemmerne og en god planlægning fra redaktionen kan vi sikre, at bredden og kvaliteten bevares.
For mange medlemmer er Magasinet den eneste kontaktflade til klubben (ud over hjemmesiden),
og udgivelsen/modtagelsen af et fysisk eksemplar er derfor fortsat prioriteret.
Hjemmeside
Vi må konstatere, at det er en overordentlig stor opgave at overgå til ny hjemmeside. En kæmpe
frivillig indsats fra IT-kyndige har nu medført, at vi efter 1. maj vi der, hvor vi kan frigive den reviderede hjemmeside. Vi glæder os til det og håber, at det også giver endnu mere tilfredse medlemmer.
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Afslutning
Som skrevet så mange gange før, laves klubbens arbejde af frivillige og uden denne indsats fra et
hav af frivillige havde vi ikke nogen klub. Der sker løbende udskiftninger alle steder i klubben, hvilket er ganske naturligt, når man taler om frivilligt foreningsarbejde. Der er grund til at sige stor tak
til dem, der har trukket læsset og tak for de nye, der kommer til.
Særlig regionerne er med deres tilbud til medlemmerne medvirkende til, at der stadig tilbydes forskellige former for træning og samlinger, til trods for, at centrale udvalg ikke eksisterer. Det er positivt, at der stadig er kræfter i nogle af regionerne til at løfte denne opgave. Vi forventer, at vi i
fremtiden i højere grad kommer til at støtte ad-hoc arrangementer inden for alle aktiviteter lavet
af frivillige.
At arbejdet i klubben er frivilligt skal vi alle værdsætte og samtidig respektere, når vi nogen gange
bliver lidt utålmodige eller utilfredse med forretningsgangen eller den tid, der går, før man måske
får svar. Vi skal i det hele taget holde en god tone over for hinanden – kun på den måde kan vi bevare vores ry og rygte som en god klub med et enestående sammenhold, som mange andre klubber misunder os.
Ole Sørensen
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Resultatopgørelse 2021 og budget 2023
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Ad pkt 7) Forslag til behandling på generalforsamlingen:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2022: INGEN

Ad pkt 8) Kontingentfastsættelse 2023 og arbejdsplan
2022/2023
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023.
Bestyrelsens arbejdsplan 2022/2023:
-

Fokus på racens sundhed (racerelaterede sygdomme)
Sikre stabil drift af opgraderet ny hjemmeside (og brug heraf) og medlemssystem
Sikre en stabil økonomi
Arbejde for flere aktivitetstilbud til medlemmerne overalt i landet
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