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Forårets aktiviteter 
Året 2022 slutter med jule- og nytårs-TBC d. 28. december på Sjælland. Alle pladser er optaget og der er 

også venteliste til arrangementet. 

Men allerede i januar kommer der gang i nye aktiviteter. Lørdag 21. er der udstilling i Taulov. I februar 

kommer der et kursus i begynderklip på Sjælland. Og hen over foråret kommer der trøffelbootcamps på 

Sjælland og Fyn. 

Der er planlagt CdC-trøffelsøgningskonkurrence 2 gange i det kommende år: i maj måned på Fyn, og i 

starten af september ved ”Hund i Fokus” på Vilhelmsborg. 

Du kan finde datoerne for de enkelte arrangementer i hjemmesidens kalender, så du kan reservere 

datoerne for de aktiviteter, som du gerne vil deltage i. Fra starten af januar bliver der så løbende lukket op 

for tilmelding. 

Ringtræning 
Har du lyst til at komme i gang med udstilling af din lagotto, men ikke rigtig ved, hvordan man gør, så er der 

hjælp at hente. Vi har truffet aftale med et par dygtige ringtrænere, som kan hjælpe dig til at kunne 

præsentere din hund på bedste måde. 

 

Der bliver 2 træningsdage i Jylland, nærmere betegnet Sommersted, 4. marts og 19. marts. På Sjælland, i 

Karlslunde, er datoerne 16. april og 30. april. Prisen bliver kr. 125,- pr. session. Der bliver lukket op for 

tilmelding i løbet af januar. 

Kalender 2024 
Vi arbejder på at kunne producere en lagotto-kalender i A4-format for 2024. Vi vil gerne have de bedste og 

mest karakteristiske billeder af danske lagottoer i kalenderen. Vi opfordrer dig derfor til at indsende dine 

bedste fotos til os i løbet af foråret. Vi håber på at få mange gode billeder. Der skal bruges ca. 30 fotos. Så 

efter sommerferien vil vi publicere de indsendte fotos og lade det være op til en afstemning, hvilke billeder 

bliver de udvalgte. Prisen for en sådan kalender bliver ca. kr. 100,- 

Kalenderbilleder kan allerede nu indsendes til web@lagottoklub.dk  - skriv ”Kalender” i emnefeltet. 

https://lagottoklub.dk/cms/activity.aspx?CalendarType=Agenda
mailto:web@lagottoklub.dk
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Generalforsamling 2023 
Generalforsamlingerne har tidligere været kombineret med landstræf, men det har ikke i alle tilfælde været 

en tilfredsstillende kombination. Så i år har vi valgt at skille de to arrangementer fra hinanden. 

Generalforsamlingen afholdes online d. 25. maj. Der kommer nærmere oplysninger om, hvordan du kan 

deltage. I løbet af foråret kommer der en formel indkaldelse til generalforsamlingen, og det nødvendige 

materiale vil blive udsendt i god tid forud for dagen. 

Landstræffet afholdes så efter planen 10. juni på Fyn. Her vil vi så kunne mødes ansigt til ansigt og med 

vore hunde til fælles aktiviteter. Der kommer nærmere i løbet af foråret. 

Revision af klubbens vedtægter 
DLKs vedtægter er blevet revideret ved flere generalforsamlinger for at reglerne har kunnet følge med 

virkeligheden. Men den stykvise revision har bevirket, at der er kommet nogle ujævne formuleringer ind i 

paragrafferne, og at nogle bestemmelser optræder flere steder i regelsættet. 

Det er blev klart for bestyrelsen i løbet af efteråret, at vedtægterne kunne trænge til et generaleftersyn. 

Hovedparten af paragrafferne er stadig dækkende, men især afsnittet om kontingent og medlemmer og 

afstemning trænger til afklaring og tilpasning til den digitale virkelighed. 

Bestyrelsen har nedsat et udvalg til grundig og detaljeret gennemgang af vedtægterne. Opgaven er: 

• at gennemføre en sproglig gennemgang og præcisering 

• at fjerne redundante bestemmelser – altså enslydende formuleringer, som optræder i flere §§ 

• at præcisere medlemsreglerne i §§ 5 og 6 

• at føre afstemningsreglerne i § 8 ajour 

• at komme med en indstilling vedrørende afstemning ved fuldmagt 

• at komme med en indstilling vedrørende urafstemning 

Gennemgangen skal føre til forslag til vedtægtsændringer, som kan forelægges generalforsamlingen til 

vedtagelse eller forkastelse. 

Tak for i år 
Og hermed vil bestyrelsen gerne sige vore medlemmer tak for i år. Det har alt i alt været et godt år, hvor 

klubben har udviklet og konsolideret sig. Hjemmeside, medlemsadministration og regnskab er blevet 

samlet på en overskuelig platform, bestyrelsen er blevet udvidet, så presset på de enkelte bestyrelses-

medlemmer er blevet mindre, der er et godt samarbejde med udvalgene, som har sat gang i mange 

initiativer, og der har været en stabil medlemsfremgang. 
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Tak til jer alle for jeres engagement i DLKs aktiviteter – det er grundlaget for at det hele kan lade sig gøre. 

Og det er til stadig inspiration for det frivillige arbejde, som bestyrelse og udvalg udfører for at skabe gode 

forhold og aktiviteter for hundene og ejerne tillige. 

Vi glæder os til at mødes med jer og jeres lagottoer på den anden side af nytårsbragene. 

 


