
Referat
Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub
Dato: 14-12-2022
Tid: kl. 19 - 21
Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 16. november 2022

Deltagere: Flemming Christensen (FC), Bettina Starup Mentz (BSM), Claus Lidbjerg (CL), Dorte Holsting (DH), Pernille Leding (PL), Anne Møller (AM) og Birte Bendixen (BB)
Gæster:
Afbud: Birte
Ordstyrer: Dorte
Referent: Flemming

Dagsorden: Underpunkter: Referat::

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra formand,
næstformand og sekretær

-      Overgang fra medarbejderID til MitID-erhverv
-      Hvalpe-medlemmer og udmeldelser

- Der er indsendt ansøgning om administratorrolle til FC
- Der er udsendt besked til medlemmer, hvis

hvalpemedlemskab udløber ved årsskiftet. 10 overgår til
almindeligt medlemskab, 1 til familiemedlemskab, 2 har ikke
svaret og slettes. Der har været enkelte udmeldelser i det
forløbne år. Vi registrerer årsagerne. Det fleste har ikke
længere hund eller bruger ikke klubbens aktiviteter.

3. Hjemmeside og FB - Overgang af en række menuer til kun at være tilgængelige for
medlemmer

- Trøffeludvalget udpeger, hvilke sider der er tale om

4. Økonomi - Bankopdatering (BSM)
- Klubmodul afholder seminar om kasserer-jobbet ift. regnskabs-

modulet
-

- Intet nyt. Banken mener at mangle oplysninger. BSM følger op på
sagen.

- Webinaret afholdes 19.12. AM og FC er tilmeldt

5. Indkommet post -

6. Opfølgning vedr. aftalte
arbejdspunkter - Eftersyn af vedtægterne

- Forberedelse af GF (bilag: datoer og opgaver op til GF)

-

-
- PL og FC har startet arbejdet. Der skal foretages en sproglig revision;

der skal tages højde for den elektroniske virkelighed;
medlemsreglerne skal præciseres; der skal ses på reglerne om
afstemning ved fuldmagt og urafstemning. Udvalgets forslag
behandles løbende, sidste gang ved bestyrelsesmødet 15. marts

- Der er udarbejdet en køreplan for opgaverne frem mod GF, som
afholdes online 25. maj 2023. Udvalgene afleverer budgetønsker, så
de kan behandles på januarmødet. Udvalgene afleverer årsberetning,
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som skal indgå i formandens beretning. Skal være indsendt senest 8.
marts.

7. Drøftelser - Opdrætter-kurser betalt af DLK i 2022.
- Dato for Landstræf 2023?
- Salg af lagotto-kalender?
- Dato for ringtræning?
- Cdc på Fyn
- Klippekursus med Katrien van Gemert fra Holland 4. marts 2023 -

tilskud fra klubben?

- De indkomne ansøgninger efterkommes. FC giver ansøgerne besked
- Vi satser på landstræf 10. juni 2023 kl. 11-16 et egnet sted på Fyn.
- Vi arbejder videre med kalender. Der indkaldes gode fotos fra

medlemmerne, og efter sommerferien sættes de indkomne billeder til
afstemning. Prisen bliver ca. kr. 75,-

- Ringtræning på Sjællande(Karlslunde) 16. april og 30. april og Jylland
(Sommersted) 4. marts og 19. marts. Medlemspris 125.-/gang

- CdC ønskes afholdt på Fyn 7. maj AM arbejder videre med sagen.
Dommerudvalget høres om der er et passende antal dommere til
rådighed.

- Udstillings- og eksteriørudvalget bedes om mere detaljeret budget.
Det behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde med kun dette
punkt inden nytår.

8. Kalender-punkter og
orientering fra udvalgene:
Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg,
Udstillings- og Eksteriørudvalg
samt Dommerudvalg.

- Begynderklippekursus 4/2-23 - Kurset afholdes på Sjælland.

9. Punkter til nyhedsbrev - Hvor mange medlemmer vil være interesserede i at købe en
lagotto kalender i A4 størrelse ca. pris 75 kr? Send mail til
kontakt@lagottoklub.dk

- Intro eventuelle vedtægtsændringer
- GF dato 2023
- Datoer for ringtræning
- Begynderklip

-

10. Punkter til næste møde - Forslag til vedtægtsændringer
- Budgetforslag fra udvalg
-

11. Eventuelt

12. Dato for næste møde 18.01.2023
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