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Dagsorden for bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klubs bestyrelse 
mandag den 7. januar 2019 kl. 19.45 - 21.00 via Skype. 

 
Til stede: Helle Lauridsen, Carsten Knudsen, Kristian Mikael de Freitas Olesen, Dorte Holsting og 
Sanne Weinreich Christensen 
Referent: Sanne Weinreich Christensen 
 
Dagsorden: 
 

1. Hjemmeside/Facebook - status. 

 

2. Generalforsamling 2019. 

-  Forslag lørdag den 25. maj/søndag den 26. maj, hvad siger I? 

-  Hvor? 

-  Hvad skal der evt. foregå og hvad skal vi være opmærksomme på? 

 

3. Nyt om konti/Mobilpaynr.? 

 

4. Aktivitetsudvalg - hvad sker der og hvad er i støbeskeen? 

 

5. Siden sidst 

 

6. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde 

 

Ad. 1.  

Hjemmeside/Facebook - status. 

Hjemmesiden er opdateret med billeder fra forskellige gåture i aktivitetsudvalgene samt fra seneste 

bootcamp i trøffelsøgning. Klippekurserne med Martin Nilsson er lagt på hjemmesiden, der skal 

stadig findes en lokalitet til det jyske kursus i oktober. Der er stadig ikke fundet en ny webmaster. Der 

bør laves en funktionsbeskrivelse for webmasteren. Kristian laver et oplæg og sender det ud til 

bestyrelsesmedlemmerne. 

Facebooksiden får flere og flere medlemmer. Fin aktivitet på klubbens side.  

 

Ad. 2. 

Generalforsamling 2019. 

Generalforsamlingen fastlægges til lørdag den 25. maj 2019. 
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Lokaliteten skal være på Sjælland jf. klubbens tradition for at afholde generalforsamlingen skiftevis i 

øst og vest. Der undersøges om det er muligt at afholde generalforsamlingen i enten Albertslund 

eller Sorø. Hundene deltager i generalforsamlingen. 

Der kunne laves nogle små aktiviteter såsom trøffelsøgning, mantrailing, ringtræning samt måske et 

lille indlæg om hvordan det foregår til en udstilling. Eller hvordan man laver tricks. Programmet 

fastlægges på et senere bestyrelsesmøde. 

Regnskabet skal fremlægges og være godkendt på forhånd. Det skal fremsendes inden den 15.2.2019 

til godkendelse hos revisor. 

 

Ad. 3. 

Nyt om konti/Mobilpaynr.? 

Intet nyt. Erhvervsaftalerne er meget dyre, derfor undersøges om der kan oprettes et privat nummer 

(5 cifret) til klubben. 

 

Ad. 4. 

Nyt fra udvalgene. 

Aktivitetsudvalg Jylland: trøffelbootcamps i januar og februar er planlagt. Endnu ingen planlagte 

gåture. Der kommer muligvis en bootcamp i mantrailing. Der oprettes et klippekursus med Martin 

Nilsson. 

Aktivitetsudvalg Sjælland: der undersøges om der er interesse for en bootcamp i trøffelsøgning. Der 

er endnu ingen planlagte gåture, men der arbejdes på en tur i både januar og februar. 

Medlemsfolder: den er færdig til endelig publicering. 

Sundhedsudvalg: oplæg til hjemmesiden, vedr. sundhed og info til nye hvalpekøbere omkring 

sundhed, er klar til endelig drøftelse i udvalget, inden det bliver lagt på hjemmesiden. 

 

Ad. 5. 

Siden sidst. 

Der er bevilget penge til udstyr til trøffelbootcamps.  

Det besluttes at hvis det er nødvendigt mellem møder at stille forslag om forhold, hvor det ikke kan 

vente til næste bestyrelsesmøde, så betragtes det som accept af forslaget, hvis man ikke har svaret 

indenfor 14 dage. Samme ordning omfatter godkendelse af referat. 

 

Ad. 6. 

Eventuelt. 

Næste møde fastlægges til den 11. februar 2019 kl 19.45 
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