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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klubs bestyrelse 

tirsdag den 13. august 2019 kl. 19.45 - 21.00 via Skype. 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Godkendt. 

 
3. Opfølgning på referat fra sidste møde. 

Aktiviteter på Fyn - Der er lavet opslag på Facebook. Der følges snarest op med konkret 
dato. 
Møde med økonomimedarbejder - Orientering under økonomi. 
Medlemsadministration i hundeweb - Endnu ikke afklaret pga ferie. 
Oplæg vedr. fotopolitik - Der er endnu ikke arbejdet videre med dette.  

 
4. Indkommen post. Tre mails fra DKK fremsendes separat. 

Dommerudpegning - orientering fra DKK. 
Udstillingsadministration  - videresendt til udstillingsansvarlig. 
Hund i fokus - DKK arrangement i Vejen 30/8-1/9. DLK deltager ikke med stand.  
 
Henvendelse omkring Lagotto som servicehund. Der er ikke kendskab hertil, men der 
henvises til DKK  
 

5. Gensidig orientering om forhold hvortil der ikke er knyttet korrespondance. 
G-suite: Er oprettet med nye mailadresser. Pia sørger for at der flyttes dokumenter mv. 
fra den gamle lagotto-konto.  
 
Sammensætning af bestyrelsen : Drøftelse af løsningsmodeller i forhold til alvorlig stress 
belastning i bestyrelses- og formandskabet.  
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Salgsannoncer: Facebook har lukket for salg af dyr. Dette understøtter DLKs 

retningslinjer omkring hvalpe opslag, som laves på DLK hjemmeside.  
Kristian undersøger de specifikke regler på facebook og opdaterer det fastlåste opslag.  

 
Hvalpeannoncer på hjemmesiden er gratis for medlemmer. Ønsker ikke-medlemmer at lave 
opslag skal de betale medlemskontingent.  
 
Aktivitetsudvalg Sjælland: Der er to som har tilkendegivet, at de ønsker at være med i udvalget. 
Kristian tager kontakt til dem snarest muligt. 
 
Hundens dag i Tivoli:  Der er en der har meldt sig som racerepræsentant. Bestyrelsen er ikke 
bekendt med hvem. 
 
Trøffel-dummies : Er ankommet til Kristian. De trøffeldummies, der er bestilt og skal uddeles og 
bruges i Jylland sendes til Dorte, så hun har dem senest den 24/8, hvor der er arrangement. 
Trøffeldummies medbringes herefter til udlevering ved diverse arrangementer. Ønsker køberne 
dem tilsendt skal der betales fragt.  

 
6. Økonomi. 

Der er afholdt møde med fremtidig ekstern økonomimedarbejder og der vil snarest blive 
indgået kontrakt i forhold til organisering og betaling.  
 
Beach-flag: Der er et ønske om at få lavet nogle flag, som kan bruges ved arrangementer, 
udstillinger mv. Prisen er cirka 2400 kr for to flag i en god kvalitet. Det er besluttet, at der 
arbejdes videre med ideén.  
 

7. Nyt fra udvalgene. 
Magasinet Hunden har sagt ja til, at bringe en artikel om Gotlandstur. Dorte og Rune 
skriver på artikel.  
 

8. Dato for næste møde. 
Der er aftalt enten den 2/9 kl 20 eller den 29/9 kl. 19.45. Dorte Sveigaard, som er 1. 
suppleant, indkaldes.  
 

9. Evt. 

 

 

 
 


