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Dagsorden for bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klubs bestyrelse 
mandag den 11. marts 2019 kl. 19.45 - 21.00 via Skype. 

 
 

Deltagere: Helle Lauridsen, Dorte Holsting, Pia Damkjær Pedersen og Sanne W. Christensen. 
Afbud: Kristian Mikael de Freitas Olesen. 

 

Referent: Sanne W. Christensen. 

 

1. Hjemmeside/Facebook - status. 

 

2. Generalforsamling 25. maj 2019.  

  - Hvad er foreløbig fastlagt? 

  - Indkaldelse til GF19 skal ud 13. april med bl.a. valgbarhed for de, som er på valg. 

 

3. Oplæg til forslag på GF19 fra bestyrelsen - bilag - 2 forslag  

 

4. Funktionsbeskrivelse for klubbens webmaster. Bilag fra Kristian. 

 

5. Aftaler omkring refusion af halvt DKK-kontingent 

 

6. Nyt fra udvalg 

  - aktiviteter 

  - sundhed 

  - andre 

 

7. Ideer fra bestyrelsen til indhold af medlemsbrev, som skal udsendes sidst i marts. 

 

8. Siden sidst 

 

9. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde 

 

 

Ad. 1. Hjemmeside/Facebook - status. Hjemmesiden er opdateret med tur fra i går søndag. 

Facebook opdateres også med billeder fra turen i går. Trøffelkursus i Jylland er også lagt på 

hjemmesiden og FB. Der er lagt en annonce på FB siden, vedkommende vil blive kontakte om 

muligheden for at annoncere på klubbens hjemmeside.  
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Ad. 2. Generalforsamling 25. maj 2019. Sorø Hundevenner er kontaktet tre gange, men de har ikke 

svaret og en anden lokalitet er også kontaktet uden held. Der er derfor stadig ikke nogen lokalitet til 

GF. Herringløse overvejes som nødløsning, men pga dets placering i Nordsjælland, forsøges at finde 

et sted nærmere på Storebæltsbroen.  

Dorte er ikke på valg. Pia, Kristian og Sanne stiller op til genvalg. Helle stiller ikke op igen. 

 

Ad. 3. Oplæg til forslag på GF19 fra bestyrelsen - bilag - 2 forslag. Det ene forslag er vedr. klubbens 

vedtægter – se bilag. Dette forslag stilles af bestyrelsen med tilføjelse af netværk på tværs af 

landegrænser. Endelig formulering foreligger senest ved næste bestyrelsesmøde. Bilag 2 omhandler 

Helles tilbud om at støtte den nye bestyrelse gennem en periode på op til 5 måneder, som konsulent.  

Forslaget støttes af bestyrelsen. 

 

Ad. 4. Funktionsbeskrivelse for klubbens webmaster. Beskrivelsen godkendes. Opslaget ligges på 

hjemmesiden. 

 

Ad. 5. Aftaler omkring refusion af halvt DKK-kontingent. Man skal have siddet minimum fra GF til GF 

og skal selv henvende sig til kassereren med en kvittering fx fra netbank. 

 

Ad. 6. Nyt fra udvalg. Aktiviteter Jylland: der er netop lagt en plan for trøffelworkshops frem til 

sommeren. Der vil i de fleste tilfælde være en gåtur inden workshoppen. Der er investeret i 

søgemateriale/trøfler og derfor er der fastsat et mindre gebyr for deltagelsen. Der arbejdes desuden 

på et mantrailing arrangement inden sommerferien. Der planlægges gåtur i Fussingø skov ved 

Randers den 15. juni. Aktiviteter Sjælland: der var en gåtur i går den 10.3 og der planlægges desuden 

ture hver måned frem til sommerferien. Klippekursus ved Martin Nilsson om 14 dage. Der er også 

investeret i små trøffel ”kong´er” (6 stk.).  

Der planlægges to klippekurser ved Martin Nilsson ca. 2 uger før DKK udstillingerne i Roskilde og 

Herning 2020. 

Der forsøges arrangeret en Gotlandstur med trøffelsøg i uge 42 2019. Der søges efter Bourgogne 

trøfler. Der søges en eller flere personer som kunne være interesserede i at arrangere udstillinger for 

klubben. Pt arrangeres der to udstillinger, begge i samarbejde med anden specialklub. 

 

 

Ad. 7. Ideer fra bestyrelsen til indhold af medlemsbrev, som skal udsendes sidst i marts. Der vil være 

info omkring udskiftning af medlemmer af bestyrelsen. 

 

Ad.8. Siden sidst. Vi er kommet i MyShop, nummeret er 151112. 
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Ad. 9. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde. Den 16.3.2019 deltager formanden i 

repræsentantskabsmøde for DKK. Der bør fastsættes et nyt kodeord til D-drevet. Der undersøges om 

der kan laves alias e-mail adresser fx direkte til formand, kassere etc. 

Næste møde: 8. april kl. 18.45 – 21. 

 

 

 

http://www.lagottoklub.dk/
mailto:helle@lauridsen.dk

