
 SEMINAR 2020
FOR BESTYRELSE OG UDVALG I DANSK LAGOTTO KLUB
Dato:  28. november 2020, kl. 9:00-16:00
Sted: Højfyns Friluftscenter, Mølledamsvej 4, 5690 Tommerup

Deltagere: Dorthe Sveigaard Jensen, Dorte Holsting, Rune Richtendorff, Kristian de Freias Olsen (ordstyrer),  
Catja Kjær Rasmussen (referent), Karina Jørgensen, Bettina Starup Mentz, Claus Lidbjerg, Helle Lauridsen.
Afbud: Pia Damkjær Pedersen, Sanne W. Christensen, Anne Mette Dons.

Referat
På seminar 2019 blev der aftalt at bestyrelsen skal mødes fysisk en gang om året, for at evaluere og i store træk planlægge 
aktiviteter for kommende år – så vores ÅRSHJUL kan formes for hele landet.
For at der kan komme en rød tråd i kurser og tiltag, havde vi i år inviteret alle medlemmer at vores udvalg til at deltage om 
eftermiddagen.

Seminaret blev holdt på Fyn, hvor Karina havde lejet Højfyns Friluftcenter til os.

Kl. 9:00 på en tåget lørdag morgen mødte bestyrelsen op til en dejlig kold spejderhytte – med brændeovn.

Vi gennemgik følgende indlæg der også skulle tages op om eftermiddagen.

Struktur og handlinger i forhold til hjemmeside og Facebook
Hvordan fungerer vores facebook-gruppe og vores hjemmeside?
±�9L�YLO�LNNH�³DÀLYH´�YRUHV�KMHPPHVLGH�YHG�NXQ�DW�ODYH�´KXUWLJH´�IDFHERRN�RSVODJ�
–  Diverse arrangementer der arrangeres af klubben skal først lægges på hjemmesiden  

og derefter kan der linkes til arrangementet på hjemmesiden via facebook.
–  Anmodninger om medlemskab at vores facebook-gruppe: Hvis ikke personen har svaret på om han/hun har læst betingel-

serne, sender Kristian en privat-besked til personen via messenger.  
Hvis personen har svaret, kan vi alle godkende at de bliver lukket ind i gruppen.

–  Der er p.t. 820 medlemmer af vores facebookgruppe Dansk Lagotto Klub – specialraceklub under DKK.

Fungerer vores hjemmeside som den skal?
–  Ja, vi alle er ret glade for hjemmesiden og synes der er mange gode informationer.

Vores foldere om Dansk Lagotto Klub der ligger på hjemmesiden skal opdateres og sendes til DKK (Catja)
'RUWKH�¿QGHU�IROGHUQH�RJ�VHQGHU�GHP�WLO�&DWMD�
Dorthe undersøger hvad DKK har liggende af information de sender ud vedr. Lagottoen/klubben.
5XQH�VHQGHU�&DWMD�YRUHV�ORJR�L�YHNWRUJUD¿N�WLO�EUXJ�L�IROGHU�RVY�

Gennemgang af klubbes årshjul
Årshjulet blev gennemgået og der blev tilføjet enkelte ting.
----------------------------------------------------
Kl. 12:00 Udvalgene mødte op og vi holdt fælles frokost

Alle præsenterede sig selv

Kristian holdt oplæg om vores facebook-gruppe facebook og dansklagottoklub.dk (se ovenfor).
–  Vi talte om at lave et opslag på hjemmesiden til skovejere at hvis de ønsker Lagottoer til at afsøge deres områder  
IRU�WU¡ÀHU�EHGHV�GH�NRQWDNWH�WU¡IIHOV¡JQLQJVXGYDOJHW�SU��WHOHIRQ�HOOHU�PDLO�� 
'HUHIWHU�YLO�WU¡IIHOV¡JQLQJVXGYDOJHW�V¡UJH�IRU�DW�¿QGH�LQWHUHVVHUHGH�PHGOHPPHU�XG�IUD�RPUnGHW�L�ODQGHW�RVY�

Vi gennemgik strukturen i klubben – bestyrelse og udvalg – og aktive medlemmer.

±��5nGJLYHQGH�HOOHU�XGI¡UHQGH�XG¡YHQGH�XGYDOJ�±�KYRUGDQ�GH¿QHUHU�YL�GHW"
–  Trøffeludvalg udfører opgaver for bestyrelsen.
–  Sundhed- og opdrætsudvalg er rådgivende.
–  Udstillings-og eksteriørudvalg står for at arrangere udstilling og exteriør - et arrangerende udvalg.

Årshjul 2021
3n�EHGVWH�YLV�¿N�YL�NRRUGLQHUHW�DUUDQJHPHQWHU�P�Y��IRU�GHW�NRPPHQGH�nU��Ret til ændringer forbeholdes.
 
Når der bliver sendt nyhedsmail ud vedr. Årshjul 2021, skal der gøres opmærksom på at man først kan tilmelde sig/betale 
for de enkelte arrangementer når der bliver annonceret/åbnet op for det via informationer på hjemmesiden.
Den der står for et arrangement skal sørge for at få en kvittering/et billede af indbetaling fra alle deltagerne.

Vi takker for en dejlig dag – og nogle gode dialoger.


