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Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klubs bestyrelse 
mandag den 8. april 2019 kl. 19.45 - 21.00 via Skype. 

 
 

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

 

Referent: Sanne W. Christensen. 

  

1. Hjemmeside/Facebook - status. 

Vedr. Lagotto som allergivenlig hund. Hjemmesiden er rettet til, så der står at nogen 

med allergi kan tåle racen, da den ikke fælder. Derudover er der indsat henvisning til 

relevant artikel. Skulle nu være rettet alle steder, men hvis vi falder over andre steder 

skal det rettes. 

Der må ikke annonceres på FB siden uden forudgående aftale med bestyrelsen. Hvis 

relevant kan der opnås aftale om annoncering på klubbens hjemmeside, hvorfra der 

efterfølgende evt. kan linkes til FB. Dette gælder også hvalpe.  

2. Generalforsamling 25. maj 2019 hos Sorø Hundevenner.  

  - Kriterier for formulering forslag til GF.  

 Ved formulering af forslag til GF skal der ikke indgå personnavne, med mindre dette er 

nødvendigt for at forstå forslaget. Der er stillet forslag om at bestyrelsesmedlemmer 

skal have dækket medlemskab af DKK (da medlemskab af DKK er et krav for at sidde i 

bestyrelsen). 

 Der blev drøftet hvem der opstiller til valg og for hvor lang en periode. Et medlem 

havde meldt sig som fremtidig kasserer i klubben, men har desværre måtte trække sig 

af personlige årsager. Derfor skal der vælges en ny kasserer. Et medlem har meget 

generøst meldt sig som webmaster for klubbens hjemmeside. 

 Fristen for indsendelse af forslag er den 27. april 2019 inkl. hvis man ønsker opstilling 

som kandidat.  Invitation udsendes lørdag den 13. april. 

 Bestyrelsen ønsker at der vælges en ekstern dirigent.  

3.  Træf foreløbige forslag (rækkefølge ikke fastlagt):  

  - lille indlæg om, hvordan det foregår til en udstilling (Sanne) 

  - demo af ringtræning/ praktisk udførsel af udstilling (Sanne) 

  - trøffelsøgning (Dorte og Rune) 

  - mantrailing - der forsøges fundet en instruktør til dette. 

 

4.  Orientering om foreløbige overvejelser vedr. tur til Gotland 

 Lokale hundefolk vil gerne anvise egnede steder og vil evt. gerne deltage.  18.-20. 

oktober 2019 (kun ganske få færgeovergange). Fra Jylland rejses allerede om  
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 torsdagen, for at kunne starte fra fredag morgen. Indkvartering er ikke fastlagt og 

ligges op til de enkelte deltagere. 

 

5. Status for klubben og overvejelser om fremtiden. 

 Det er vigtigt at vi fremstår samlet mht lagotto relaterede emner, da racen ikke er så 

stor i Danmark ellers kan det være ødelæggende for en klub for racen. 

6. Nyt fra udvalg 

  - aktiviteter: Jylland: månedlige ture inkl. trøffelsøgning ved nogle af disse. 

Sjælland: månedlige ture. 

  - sundhed 

  - andre udvalg: en fra Sjælland er måske interesseret i at arrangere udstillinger. 

 

8. Siden sidst. Formanden har deltaget i DKK´s repræsentantskabsmøde. 

 

9. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde: 28.4.2019 kl. 19.45 – 21. 
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