
Referat
Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

Dato:15.11.21
Tid: kl. 19 - kl. 21.
Sted: Meet 

Mødet er aftalt 3/11

HUSK venligst - dagsordenen er som udgangspunkt “lukket” en uge før det kommende møde!

Deltagere: Dorte Holsting(DH), Flemming Christensen(FC), Claus Lidbjerg (CL), Bettina Starup Mentz(BSM) og Litzi Overvad(LO)
Gæster: -
Afbud: -
Ordstyrer: Litzi Overvad
Referent: Litzi Overvad 

Dagsorden: Underpunkter: Referat::

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Orientering fra formanden Der er ingen orientering

3. Status Facebook og 
hjemmeside

FC: Skal siden med opdrættere med over? www.lagottoklub.dk/index.asp?
loadContent=110028 og hvad er kriterierne for optagelse på listen?

Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde

4. Status økonomi

5. Aftaler vedr. indkommet 
post

DH: Henvendelse vedr. procedure ved annoncering af hunde til salg på 
DLK’s hjemmeside. Bilag 5.1

FC: rettelse af referat fra 29.09.2021 efter ønske fra Dorthe Sveigaard: 
“Eksteriør udvalget kan ikke varetage opgaven og selv udstille”, ifg. mail 
fra DS 14.10.2021 “vigtigt at det står i referatet, når der jo i punket står 
man ikke må ifølge anbefaling fra DKK - men at vi/DLK lige som andre 
special klubber vurdere det er OK at man må deltage, ellers kan det give 
tvivl til medlemmer der er “regelryttere”, og man skal ikke kunne hænges 
ud når man er villig til at gøre frivilligt arbejde for DLK”

Der arbejdes på at lave en tro -og loveerklæring som skal underskrives af 
kommende annoncører

Bestyrelsen har besluttet at en udstillingsleder gerne må deltage i udstillingen 

6. Opfølgning vedr. aftalte 
arbejdspunkter 

CL: Aktivitetsudvalg Sjælland
LO:Justeringer af bestyrelsens funktionsbeskrivelse. Bilag 6.1
BSM: Avl hanhunde listen. Bilag 6.2

Udvalget holder møde i november og arrangere TBC i 2022
Funktionsbeskrivelserne er gennemgået og rettet til
Det udarbejdede skrivelse til kommende annoncører til hanhundelisten 
godkendes og lægges på hjemmesiden

7. Drøftelser LO og DH: Drøftelse af kørselsgodtgørelses-ordning m.m, i forhold til Punktet udsættes, og der planlægges et ekstraordinært møde, hvor hidtidige 
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frivillige i DLK. Bilag 7.1, bilag 7.2 og bilag 7.3 godtgørelsesordningen drøftes og justeres

8. Kalender-punkter og 
orientering fra udvalgene: 
Sundhedsudvalg, Trøffeludvalg,
Udstillings- og Eksteriørudvalg 
samt Aktivitetsudvalg

BSM: Store Hestedag udstilling, det bliver en dobbelt udstilling - har vi et 
budget?

BSM: Begynder klippekursus på Sjælland. Mette og jeg foreslår at det 
fremover koster 600 kr at deltage (de 100 kr går i DLK kassen) Mette har 
fundet et nyt lokale, der skal evt betales leje) 

Dobbeltudstillingen er lørdag, og bestyrelsen afventer budgetforslag fra 
udvalget.Der planlægges udstilling lørdag og trøffelarrangement søndag

Punktet udsættes til generel drøftelse ved næste bestyrelsesmøde

9. Punkter til nyhedsbrev

10. Punkter til næste møde Kan klubben lave lukkede arrangementer?
Kan ikke-medlemmer deltage i arrangementer i klubben?

Kan klubben lave lukkede arrangementer?
Skal ikke-medlemmer kunne deltage i arrangementer i klubben?

11. Eventuelt

12. Dato for næste møde Mandag d. 6. december (drøftelse af godtgørelser)
Mandag d. 10 januar - bestyrelsesmøde

Link til bilag: https://drive.google.com/file/d/1h9DdMAjnFd6MpZOLkSddvgxeBBU7ruXj/view?usp=sharing


