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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klubs storbestyrelse
søndag den 27. maj 2018 kl. 19.45 - 21.00 via Skype.

1. Referent blev Dorte i Anettes fravær.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde - er tilsendt fra Kira

Referatet godkendes.

3. Hjemmeside/Facebook – status:

Det drøftes, om ”opslag” som ”begivenheder” udenfor klubregi kan accepteres i FB-gruppen

eller ”begivenheder” skal forbeholdes klubarrangementer. Fordele og ulemper

drøftes ift. uigennemskuelighed ift. at skelne mellem klubbens og private aktiviteter.

Kristian vil undersøge, hvad der kan og bør gøres.

4. Orientering om Dkk’s svar vedr. forespørgsel om frivillig registrering af PRA:

Dkk afviser frivillig registrering og refererer til, at gentest ikke med sikkerhed kan påvise

PRA.

5. DKK og den nye persondatalov - meget kort

Helle orienterer om klub-konsekvenserne af den nye persondatalov. Fremover kan

persondata ikke offentliggøres uden accept fra de berørte personer. Fremover kan

persondata kun opbevares internt og kun videregives til personer, hvis klubfunktion

nødvendiggør adgang til persondata. Klubben har modtaget et fem sider langt

dokument vedr. den nye lov, som skal underskrives og offentliggøres.

6. Generalforsamling

a. Status:

Da vi har en officiel Dkk-ordstyrer, overholdes vedtægterne nøje. Helle gør opmærksom

på, at eksisterende bestyrelsesmedlemmer skal oplyse om genopstilling ønskes,

for at vedtægterne kan overholdes. Det aftales, at pladsen i modsat fald stilles

til rådighed for andre.
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Helle har også i år lavet årsregnskab pga. Kristians forfald. Kristian sørger for, at

regnskabet bliver revideret, før det udsendes med indkaldelse til

generalforsamling 6. juni.

b. Drøftelse af bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer - medlemsliste

er tilsendt.

Anne Klinck, Sanne Christensen, Jette Thestrup, Linda Bruhn Jensen, Marianne Sivertsen

og Pia Pallesen foreslås.

Det aftales, at Helle ringer rundt til potentielt nye bestyrelsesmedlemmer.

9. Nyt fra udvalg

Mette fortsætter i udstillingsudvalget året ud og ser dermed tiden an ift. medlemmernes

interesse på udstillingsområdet. Der er klubudstilling 14. juli i  Vester Hæsninge på Fyn og

den 1. september til Store Hestedag i Roskilde.

-Dorte orienterer om, at annonceringen af trøffelsøgningskursus i Østjylland snart

sættes på hjemmesiden.

- Ift. klubudstilling 14. juli bevilliges klubbetalt frokostsandwich til alle deltagere som

sædvanligt.

- Pga. privat klippekursus i juni udsættes beklageligvis det planlagt klippekursus i

klubregi i København til senere.

10. Siden sidst (hurtig runde)

11. Eventuelt

Ref./Dorte
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