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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub, 
søndag den 29. september 2019 kl. 19.45 - 22.45 via Skype. 

 
Fraværende: Kristian Olesen 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
-Godkendt  

 
2. Status vedr. FC-gr og hjemmeside.  

-Status på facebook-opslag om trøffelsøg på Sjælland - Der er udvist stor interesse. 
-Forslag om at arbejde på, at skifte til anden hjemmeside, som kan give flere muligheder fx 
medlemsside. Der arbejdes videre med forslaget. 
 

3. Meddelelser fra formand 
-Indgår under de følgende punkter. 
 

4. Drøftelse af forslag om nyhedsmail efter hvert bestyrelsesmøde 
- I slutningen af hvert bestyrelsesmøde drøftes, hvad og hvornår der skal informeres til 

medlemmer i nyhedsmail/lagottoposten. 
 

5. Status vedr. G-suite  
Ved nuværende hjemmeside udbyder har vi ikke adgang til domænet, hvorfor vi ikke kan 
opsætte videresendelse af mails til G-suite. I forhold til forslag om ny hjemmeside under pkt. 
2 vil vi få en ny udbyder. Drøftet at der i den forbindelse også kan skiftes domæne (dvs. 
hjemmesideadresse). Besluttet at klubben erhverver nyt domæne til opsætning af mails og til 
evt. kommende hjemmeside.  
 

6. Status vedr. økonomi 
Banken har modtaget nødvendige oplysninger til fuldmagter. Pia, Rune og Ilse (ekstern 
regnskabsmedarbejder) får adgang til konto. Helle har fortsat adgang frem til 1. februar 
2020.  
 

7. Drøftelse indkommen post: 
- Medlemsforslag ift. muligheden for at få adgang til medlemsliste fx via hjemmesiden.  
Bestyrelsen ønsker at arbejde med, at få opdateret medlemsoplysningerne. I den forbindelse vil der 

også blive arbejdet med hvilke muligheder der er for, at medlemsoplysninger bliver synlige 
medlemmer imellem (fx ny hjemmeside jf. pkt. 2) 

 
- Dkk orientering vedr. deltagergebyr for DKK for udstillinger m.m. for 2020 
Der vil I bestyrelsen komme en drøftelse omkring klubbens udstillingsaktiviteter i 2020. 
Forslag om, at der på hjemmesiden linkes til DKKs hjemmeisde for info om udstillingsgebyrer.  
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- Vedr. avl  
Der har været henvendelser omkring hvalpe. Det blev på den baggrund foreslået, at bestyrelsen 
arbejder på en mere aktiv formidling af interesserede købere/avlere, således DLK kan komme til at 
spille en mere central rolle ift. avlen.  
 
Eksteriørbedømmelse - er en anden mulighed end udstilling for at gøre hund klar til avl ift. DLKs 
anbefalinger. Bestyrelsen ønsker, at arbejde på at øge opmærksomhed på denne mulighed.  
 
Bestyrelsen anbefaler, at sundhedsudvalget tager avlsbetingelser op til nærmere drøftelse, når der 
på bestyrelsesseminaret har været en nærmere drøftelse.  
 
- Vedr. dommeradfærd v. udstilling 
Det drejer sig om en enkeltstående henvendelse. Bestyrelsen ser ikke anledning til, at gøre mere i 

den sag.  
 

-Vedr. potentielt samarbejde med DoggyBox 
Bestyrelsen har for nuværende ikke interesse for en sådan aftale. 
Bestyrelsen vil på kommende seminar drøfte rammerne for sponsoraftale mv.  

 
8. Drøftelse af forslag til funktionsbeskrivelse 

De funktionsbeskrivelser der er på hjemmesiden er ikke opdateret, hvorfor der er lavet 
oplæg til nye. Der arbejdes videre med funktionsbeskrivelserne på kommende seminar. Det 
foreløbige udkast til beskrivelser lægges på hjemmesiden.  
 

9. Aftaler vedr. hængepartier fra GF19: 
Refundering af ½ Dkk kontingent. Er ordnet, dog har et bestyrelsesmedlem ikke reageret på 

henvendelse vedr. refundering. Skal der ske mere ift. det? 
Der tages kontakt til pr. telefon til medlemmet for, at afklare om der er interesse for at få refunderet 
kontingent.  
 
Forslag fra GF19 ift. rejsetilskudsordning. Hvad skal der ske videre? 
Drøftes på bestyrelsesseminar.  
 

10. Opfølgning fra seneste møder bl.a. Beach-flag, 
Beachflag - har fået et oplæg, som fremsendes til bestyrelsen. Umiddelbart skal der arbejdes 
videre med designet.  
 

11. Drøftelse vedr. racebeskrivelse i Dkk hundeleksikon. Se Dkks hjemmeside.  
Udsættes til kommende møde 
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12. Nyt fra aktivitetsudvalg 

a. Jylland: Der er trøffelsøgningsarrangementer frem til 1/1. Der mangler for øjeblikket 
ture, men ingen har meldt ind.  

b. Fyn: Gåtur i næste weekend - der kommer efterfølgende flere gåture. 
c. Sjælland: Der er kontakt til de medlemmer, der ønsker at bidrage til aktiviteter på 

Sjælland.  
d. Trøffelsøgning: Idé om, at arbejde for arrangement med italiensk 

trøffelsøgningsinstruktør. Der arbejdes videre med oplæg.  
 

13. GF 2020. Tid og sted – forslag drøftes    
Der blev orienteret om forskellige steder, som er ved at blive undersøgt.  
Der arbejdes med to mulige datoer - 18. april eller 25. april 
 

14. Dato for næste møde:  
27. oktober kl. 19.00-21.00 på Skype  

 


