
 

 
 

 

www.lagottoklub.dk  

 

 
 
Dato 27.10.19 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub, 
søndag den 27. oktober 2019 kl. 19 - 21 via Skype 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Status vedr. FC-gr og hjemmeside 

Der oprettes spørgsmål ved medlemsanmodninger på facebook, således nye medlemmer er           

bevidst om at der er en politik om, at der ikke må laves opslag om hvalpe.  

 

Kristian har ansvaret for at holde øje med evt. uønskede opslag m.m. på facebook samt for                

godkendelse af medlemsanmodninger (herunder at oprette spørgsmål). Øvrige        

administratorer hjælper til med at overvåge siden. 

 

Der skal på seminar være en drøftelse ift. den anden lagotto-side på facebook og udfordring               

med navneforveksling.  

 

3. Aftaler vedr. placering for seminar 1. dec.  

Seminaret afholdes på Danninghus, Sundbrovej 31, Svendborg. Kl. 10-15. 

Kristian sørger (med hjælp fra Pia) for forplejning. 

 

4. Aftaler vedr. rækkefølgen ift. annoncering af afholdte arrangementer m.m.  

Opslag på hjemmeside laves først. Herefter laves opslag på facebook med link til             

hjemmesiden. I facebook opslag må man gerne tænke over, at ligge færre billeder samt at               

opfordre andre til, at sende flere billeder der kan lægges på hjemmesiden.  

 

5. Status vedr. G-suite  

Sagen har ligget stille siden sidste møde. Der arbejdes videre - i første omgang med køb af                 

nyt domæne.  

 

6. Status vedr. økonomi 

Proces omkring adgange til konto er endnu ikke afsluttet. Betalinger mv. skal således fortsat              

gå via Helle. 

 

7. Drøftelse indkommen post 

Der er en henvendelse vedr. leverance af trøffel dummies, hvilken der er fulgt op på.  

 

8. Drøftelse vedr. Lagottoposten (Rune) 
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Der skal oprettes en skabelon til lagottoposten på G-drev, således alle løbende            

kan skrive ind i den. Punktet tages op på hvert bestyrelsesmøde og nyhedsbrevet udsendes,              

når der er materiale nok.  

 

9. Drøftelse vedr. uddannelses- eller kursusmuligheder for DLK- trænere samt forsikring af           

arrangører af klubarrangementer (Dorthe) 

Udsættes til drøftelse på seminar.  

 

10. Opfølgning og aftaler vedr. hængepartier fra GF19 

Refundering af ½ Dkk kontingent. Er der afklaret? 

Der er rettet henvendelse til medlem, som ikke har fået refunderet kontingent, hvor der er               

anmodet om tilbagemelding hvis der ønskes tilbagebetaling. I det der ikke er svaret tilbage              

opfatter bestyrelsen det således, at der ikke er et ønske om refundering.  

 

Forslag fra GF19 ift. rejsetilskudsordning. Hvad skal der ske videre? 

Drøftes jf. beslutning 29/9, på seminar. 

 

11. Opfølgning fra seneste møder bl.a. trøffelevent, Beach-flag, personsag  …. .  
Det afsøges blandt deltager i trøffel søgning på Sjælland, om der er interesse for trøffelevent.               

(I det et evt. arrangementet vil blive afholdt i København) 

 

Beachflag - Rune går tilbage til firma vedr. tilretning af design 

 

Der er tidligere lavet en skabelon til forslag, som sikrer at indkomne ideer og forslag er                

beskrevet. Denne sendes rundt til bestyrelsen.  

 

12. Drøftelse vedr. racebeskrivelse i Dkk hundeleksikon. Se Dkk’s hjemmeside.  

Dorthe er faldt over nogle ting i DKKs artsbeskrivelse, hvori der er uoverensstemmelser. Disse              

listes op og tages med på seminar.  

 

13. Aftaler vedr. fremtidig salg af dummies m.m.  

Nogle af dem der havde forudbestilt dummies er sprunget fra. Resterende dummies, som             

ikke er solgt, overdrages til Rune, som herefter står for salg. 

 

14. Nyt fra aktivitetsudvalg 

● Jylland 

○ Der er to trøffel arrangementer tilbage i 2019.  

○ Der er én der har tilkendegivet at ville arrangere ture i Randers-området (forventeligt             

én pr. år). Der er fortsat behov for, at nogen vil arrangere ture andre steder i Jylland.  

○ Forslag til nye arrangement: 

- En dag der indeholder en eksteriørbedømmelse og information om klubben          

mv.  

- Lagotto skattejagt - hvor der skal findes trøfler forskellige steder i landet 

● Fyn  
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○ Der arrangeres flere gåture på Fyn 

● Sjælland 

○ Der er ingen aktiviteter pt. 

 

Forslag om at Sundhedsudvalget omdøbes til Sundheds- og avlsudvalg, for at understrege at             

avlen også er et fokus 

 

Klippekurser 2020 er aftalt og datoer meldt ud. Der skal på næste møde være en drøftelse                

vedr. deltagerprisen. 

 

15. Meddelelser fra formand 

Ingen nye ting udover de punkter, der samles sammen til seminaret.  

 

16. GF 2020. Tid og sted – der tages beslutning ift. forslag  

I 2020 afholdes generalforsamling og landstræf i Jagtens hus ved Kalø den 25. april kl. 10-16. 

I 2021 er der forslag om, at generalforsamling afholdes 24. april. Det undersøges om der               

allerede nu kan bookes lokaler i Langeskov. 

 

17. Punkter til nyhedsbrev umiddelbart efter mødet  

Dato for generalforsamling meldes ud i nyhedsbrev sammen med link til referat. Dette så              

snart referatet er godkendt (hvilket kan være før der er gået 14 dage hvis alle melder tilbage                 

at referat er ok) 

 

18. Dato for næste møde:  

Seminar 1. december  
 


