
Dagsorden
Konstituerende Bestyrelsesmøde Dansk Lagotto Klub
Dato: 2. maj 2021
Tid: Kl. 16:00-17:30
Sted: Google Meet

Mødet er aftalt via mail fra DH den 28. april 2021

Deltagere: (DH) og (CKR), (FC), (BSM) og (LO)Dorte Holsting Catja Kjær Rasmussen Flemming Christensen Bettina Starup Mentz Litzi Overvad
Afbud: Ingen
Ordstyrer: Dorte Holsting
Referent: Catja Kjær Rasmussen

Dagsorden: Underpunkter: Referat::

1. Bestyrelsesposter fordeles
herunder også diverse
funktioner.

1.1: Præsentationsrunde
Vi fortæller hver især om vores Lagotto-historik og foreningserfaring.

1.2: Bestyrelsesposter fordeles
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

1.3: Diverse funktioner
Ordstyrer (herunder indkaldelse til BM/Dagsorden)
Kontaktmail-ansvarlig
Webmaster
Facebook-ansvarlig

1.4: Ønsker i forhold til udvalgsposter

1.1: Vi har præsenteret os :-)

1.2: Bestyrelsesposter fordeles således:
Formand: Litzi Overvad
Næstformand: Dorte Holsting
Kasserer: Bettina Starup Mentz
Sekretær: Catja Kjær Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Christensen

1.3: Diverse funktioner fordeles således:
Ordstyrer: Litzi Overvad
Indkaldelse til BM/Dagsorden: Catja Kjær Rasmussen
Kontaktmail-ansvarlig: Litzi Overvad
Webmaster: Flemming Christensen
Facebook-ansvarlig: Kristian (KMO)

1.4: Der er ingen ændringer i forhold til udvalgsposter i bestyrelsen.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Status Facebook
og hjemmeside

3.1: Kristian (KMO) vil gerne fortsat “styre” facebook-gruppen som
suppleant – kan det godtages?

3.1: Kristian må gerne fortsætte som ansvarlig for facebook-gruppen.

4. Status økonomi

5. Aftaler vedr. indkommet
post

5.1: Mail fra Claus Lidbjerg/Gitte Burchard vedr. “optagelse” i
Trøffeludvalget
5.2: Mail fra Rune til den nye bestyrelse
5.3: Mail fra Dorthe S til den nye bestyrelse/formand
5.4: Mail fra Dorthe S/DKK vedr. overenskomst mellem Dansk Kennel Klub

5.1: Claus og Gitte er blevet optaget i Trøffeludvalget.
5.2: Mailen er gennemgået af alle - CKR skriver til Rune
5.3: Mailen sendes til Litzi (CKR)
5.4: Mailen sendes til Litzi (CKR)



og D
ansk Lagotto K

lub

6. O
pfølgning vedr. aftalte

arbejdspunkter

7. D
røftelser:

7.1: Evaluering af G
eneralforsam

lingen den 24. april
7.2: U

rafstem
ning vedr. “konkurrencekontingent”

7.3: O
verdragelse af m

ail-bokse til den nye bestyrelse
7.4: Introduktion og adgang til drev til de nye bestyrelsesm

edlem
m

er

7.1: Teknisk fungerede det rigtig fint.
En m

ere striks ordstyring og m
ere styr på tiden.

En god ordning m
ed en online generalforsam

ling tilen landsdæ
kkende klub.

Findes der en bedre m
åde at lave afstem

ningen på?
7.2: D

H
 og LO

 sørger for at C
K
R
 får de rigtige “dokum

enter”
til afstem

ningen.
7.3: C

K
R
 sørger for at de nye bestyrelsesm

edlem
m

er
får adgang til m

ails.
7.4: En kort intro til drev ved skæ

rm
deling (C

K
R
)

8. K
alender-punkter og

orientering fra udvalgene:
S
undhedsudvalg, Trøffeludvalg,

U
dstillings-

og Eksteriørudvalg sam
t

A
ktivitetsudvalg.

9. Punkter til nyhedsbrev

10. Punkter til næ
ste m

øde
10.1: O

verenskom
st m

ed D
K
K
 (Litzi vil du fortæ

lle
om

 det?)

11. Eventuelt

12. D
ato for næ

ste m
øde

S
øndag den 13. juni kl. 16:00-17:30

P
u

n
kter d

er er rykket fra tid
lig

ere b
estyrelsesm

ød
e

- og
 b

liver tag
et op

 ig
en

 d
en

 1
3

. ju
n

i

7. O
rientering fra udvalg og

kalender-punkter:
S
undhedsudvalg, trøffeludvalg,

udstillingsudvalg,
eksteriørudvalg og
aktivitetsudvalg.

7.2: (D
S
) Ø

nsket info. fra Trøffeludvalg for brugshundeprøve
i henhold til

m
ail.

7.3: (D
S
) R

oset oplæ
g til drøftelse og godkendelse.

7.5: (D
S
) B

ilag “oversigt for B
egynder klippekursus

Fyn”, så vi er enige om
at udgifter/indtæ

gter er i henhold til aftale og hvad
der fortsat afregnes

efter. S
kem

a vil blive brugt frem
adrettet for reg.

til regnskab.

7.7: S
undhedsudvalget har ønsket udsæ

ttelse til ny
bestyrelse er sam

let,
så punkt og bilag overføres til kom

m
ende bestyrelsesm

øde
vedr.

kom
m

unikation og kom
m

issorium
 for udvalget.

7.2:

7.3: (C
K
R
) Jeg vil m

ene at U
dstillings- og eksteriørudvalget

sagtens selv kan
stå for at væ

lge hvad der er brug for af rosetter
m

.v. til udstillingerne. Evt.
rosetter til C

dC
 står de for i sam

arbejde m
ed Trøffeludvalget.

7.5:

7.7:

Inventarlisten på g-drevet skal vendes og skal opdateres
fra udvalg, så vi

kan holde styr på hvad D
LK

 ejer rundt om
 i landet.

K
lubm

odul.dk
5.1: B

estyrelsen synes at det er en god investering
og der er sat penge af til

det i budgettet for 2021. D
er er en del arbejde iat skifte over til klubm

odul -
registrering af m

edlem
m

er, regnskab og hjem
m

eside
- m

en på læ
ngere sigt



er det godt givet ud. D
er skal væ

re flere bestyrelsesm
edlem

m
er m

ed ind over
skiftet - så vi venter m

ed at gå videre m
ed klubm

odultil den nye bestyrelse
er sat!


