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Dagsorden for bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub
søndag den 14. jan 2018 kl. 20.00 - 21.00 via Skype.

På mødet deltog: Dorte, Kristian, Anette, Mette og Rune
Afbud: Helle og Kira.

1. Referent - Rune

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Suppleantens opgaver - Der var en indsigelse ved referatets udsendelse, men ingen

konkrete forslag til ændringer.

Der er et konkret ønske fra suppleanterne om fuld deltagelse/inddragelse i

bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

DLK er et ”underudvalg” ad DKK. Bestyrelsen ser på DKKs regler og reviderer

beskrivelsen af suppleantens rolle.

3. Hjemmeside/Facebook - vs. og status.
Rune får lidt arbejdsro og kommer med et udkast/skabelon til lagottoklub.dk 2.0.
Rune vil gerne have gode ideer til indhold vi ikke allerede har på hjemmesiden.

4. Rabataftaler- FoderXpressen har kun rabat til kunder, som kommer i forretningen i
Kagerup og ikke på deres nethandel.

Hermed svar fra FoderXpressen på forespørgsel:
” Jeg skal blot gøre dig opmærksom på at det kun er i den fysiske butik i Kagerup, at man
kan få 15 % i klub rabat. Altså ikke i webshoppen.
Så er det stadigvæk relevant for jer...?
Sponsoraftalen gælder kun, hvis en større del af klubbens medlemmer benytter
butikken. (det er tiltænkt de lokale klubber)”
Punktet er udsat til næste møde.

Kan vi leve op til det og hvor stor en del af klubbens medlemmer skal have glæde af en
rabat-/sponsoraftale, for at vi kan indgå den?
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5. Indkomne forslag:
A. Anette: Nose-Work - udsat fra sidst. Bilag vedr. Nose-Work og Klippekursus.
B. Klippekursus - Anette søger økonomisk støtte til sit private klippekursus.
C. Dorte/Rune: Nedsættelse af aktivitetsudvalg i øst og vest, hvis bestyrelsen er

enig om det. Bilag vedr.: Udvalg
- herunder skal vi undersøge mulighederne for trøffelsøgningskursus til
efteråret?

D. Dorte: Forslag til klippeliste. Bilag vedr.: Klippeliste
A. Vi er positivt indstillet på, at begge kurser annonceres på hjemmesiden og FB.
Kurserne skal være udgiftsneutrale.
Anette og Kristian laver et udkast til kursus i Nose-Work plus efterfølgende trøffelsøg.

B. Vi giver ikke økonomisk støtte til et privat klippekursus. Anettes klippekursus mangler
én deltager for at kurset er udgiftsneutralt. Hvis den sidste deltager ikke dukker op,
beslutter bestyrelsen, om vi betaler de manglende 550 kr.

C. Som udgangspunkt er bilaget vedr. aktivitetsudvalg godt. Dorte har fået til opgave at
rette lidt i udkastet til senere godkendelse.
Vi ønsker på ingen måde, at decentralisere DLK i en øst- og vest klub.
Vi opfordre klubbens medlemmer til at gå aktivt ind i arbejdet. Fra bestyrelsen starter
Kristian med øst, så kan Anette tage over senere. Rune tager vest. Resten af bestyrelsen
bakker op i baggrunden.

D. Bestyrelsen synes det er en god ide. Nye som gamle kan søge hjælp til almindelig-
eller udstillingsklip. Få hjælp til pelspleje m.m. Det giver også klubben en mulighed for at
få/nå nye medlemmer.
Vi laver en liste, så kan folk melde sig på. Om det er ”de rigtige” folk, vi får på listen skal
ikke være bestyrelsens afgørelse. Hvis folk er tilfredse med en ”klipper”, så kommer de
helt sikkert igen. Hvis en ”klipper” ikke får henvendelser forlænger de nok ikke
betalingen for at stå på listen.

6. Beachflag (til udstillinger) - endelig beslutning - hvis der er tid. Bilag vedr. Beachflag
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Punktet er udsat til næste møde.

7. Næste møde - hvornår?
Søndag den 4. marts 2018 klokken 20.00-21.00.

8. Kommunikation.
Det er vigtigt, at vi holder en ordentlig tone i vore kommunikation. Misforståelser og
andet kan nemt udvikle sig på skrift. Det er bedre med personlig kontakt.
Bestyrelsens interne kommunikation via mail, skal ikke være om afholdte møder, men
om gode ideer, information og andet der fremmer vores gode arbejde med vores elskede
hunde.

NB: Jeg har skrevet tilføjelser fra mødet med rødt for at lette det lidt. Det skal jeg
selvfølgelig nok rette, når referatet er godkendt.
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