
 REFERAT 
Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub 
14. december 2020 
20:30 – 22:00 på Meet 

Møde er aftalt på vores seminar den 28. november 2020   

Deltagere: Catja Rasmussen (referent), Kristian Olesen (ordstyrer), Dorthe Sveigaard, Rune Richtendorff og Dorte Holsting.  

Dagsorden: Underpunkter: Referat:

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Status Facebook og hjemmeside Juletur med god opbakning for deltagelse skal overholde C19 
anvisninger, også i forhold til forsamling og evt. løse hunde. 
Arrangør skal opdateres og evt. have hjælp på dagen, så man er 
fælles om at tage ansvar.  
RU: Aktivitetsudvalget Sjælland kan kontakte Anette, så alle er 
enige om sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og hvordan det 
gennemføres på dagen.

På klubbens hjemmeside skriver vi at vi 
overholder myndighedernes anbefalinger 
som p.t. er et forsamlingsforbud på over 10 
personer. De regler skal selvfølgelig også 
overholdes ved dette arrangement. Møder 
der flere end 10 personer op til dette 
arrangement, skal arrangøren sørge for at 
dele deltagerne op i mindre grupper.

3. Status økonomi - -

4. Aftaler vedr. indkommet post 1. Brev fra DKK vedrørende klassificering af brugshunde. 
 
 

2. Forslag fra Bettina M for tilskud til test, og information 
relevant i forhold til hverdag og ikke kun opdræt for større 
motivation til at få alle test ønsket fra sundhedsudvalg reg. 
RU: Jeg har sendt Bettinas spørgsmål ang. links eller artikler 
om HD videre til sundhedsudvalget. 

1. Bestyrelsen har p.t. ikke et ønske om 
klassificering af brugshunde i Dansk 
Lagotto Klub. 

2. Bestyrelsen går ikke ind for dette forslag. 
Dansk Lagotto Klub ønsker at motivere til 
dette på andre måder - evt. webinar 
omhandlende HD. 
Bettinas spørgsmål vedr. links/artikler er 
sendt videre til Sundhedsudvalget 



5. Opfølgning vedr. aftalte 
arbejdspunkter 

- -

6. Drøftelser: 1. Dorthe S. indstiller Bettina Mentz til udstilling/eksteriør 
udvalg, da hun via hanner til opdræt, og aktiv Sjælland vil 
være med til at varetage eksteriør godkendelser etc. 

2. DKK får oplyst kontaktmailen, så mails nemt kan komme i 
DKK mappe og alle har tilgang til denne.  
Dorthe S. Skal nok flytte dem i mappen når de er behandlet, 
eller kun informationsmails. 

1.Godkendt - velkommen i Udstillings- og 
Eksteriørudvalget til Bettina. 
 

2. God idé - Dorthe S sørger stadig for at 
administrere mails fra DKK og videregive 
relevante informationer til dem det 
vedrører.

7. Orientering fra udvalg og 
kalender-punkter: Sundhedsudvalg, 
trøffeludvalg, udstillingsudvalg, 
eksteriørudvalg og 
aktivitetsudvalg.  

1.  Evaluering af møde med sundhedsudvalg. Godt og konstruktivt møde - det er vigtigt at 
vi har disse møder indimellem.  
Det viser at det er godt at tale sammen og 
ikke altid kun skrive - det giver færre 
misforståelser med tale. 

8. Punkter til nyhedsmail 1. Sundhedsudvalgets ønske om information som er afleveret 
tidligere, hvis dette bliver accepteret. 

2. Info om at kalender 2021 er opdateret, så man kan holde 
øje med aktiviteter. 
RU: Plus en formulering: Du kan ikke tilmelde dig et 
arrangement, før det er slået op på hjemmesiden eller FB 
med oplysninger om tilmelding, dagens indhold og vært. 

3. Ønske om en glædelig jul og godt nytår 
 

4. “Varsling” omkring indbetaling af kontingent 2021 (Catja) 

1.Brev fra sundhedsudvalget til 
medlemmerne med henvisning til 
hjemmesiden og Brevveksling med DKK 
omkring opdrætsanbefalinger 
(Sundhedsudvalgets brev til DKK og svar 
fra DKK: http://www.lagottoklub.dk/
index.asp?loadContent=463264) - bliver 
sendt i kommende nyhedsbrev. 

2. Kalenderen 2021 er lagt på hjemmesiden 
og der kan henvises til det med 
ovenståend information i det kommende 
nyhedsbrev. 

3. TJEK :-) 
4.Tilføjes nyhedsbrevet og der sender også 

en separat mail ud i starten af året. 
 
Catja sørger for at sende en nyhedsmail ud 
inden jul - ho ho ho

9. Punkter til næste møde -

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.lagottoklub.dk%2Findex.asp%3FloadContent%3D463264
http://www.lagottoklub.dk/index.asp?loadContent=463264


10. Eventuelt 1.  Ønskeligt at dagsorden til næste møde bliver opsat 
umiddelbart efter bestyrelsesmøde, så man kan indskrive 
når man har input. 

2. Ønskeligt at tilbagemeldinger på referater kommer 
hurtigere, så disse kan færdigbehandles inden for rimelig tid. 

3. Kunne det være en idé at sende nyhedsmails ud efter hvert 
BM med link til referatet, så medlemmerne måske får lyst til 
at læse referaterne og følge med i hvad der sker? (Catja) 

4. Brug af teaser-billeder til arrangementer og på hjemmesiden 
- har vi rettigheder til at bruge dem.

1. Det sørger Kristian for! 
2. Alle strammer op! 
3. Nej :-) Medlemmerne bør selv gå 

ind og tjekke referaterne og følge 
med i hvad der sker i klubben. 

4. Rune tjekker op på billederne og vi 
sørger for at vi ikke bruger billeder 
vi ikke har rettigheder til at bruge. 

11. Dato for næste møde 20. januar 2021 kl. 19:30 på Meet 
Kristian indkalder og laver dagsorden :-)


