
 REFERAT 
Bestyrelsesmøde på Meet - onsdag den 20. januar 2021 
Kl. 19.30 - 22:18 - Mødet er aftalt på seneste møde 8. november 2020. 
Deltagere: Dorthe Sveigaard, Kristian Olesen, Dorte Holsting, Rune Richtendorff og Catja Kjær Rasmussen. 
Gæst: Ilse Hjelmstad Pedersen - til gennemgang af regnskab. 

Dagsorden: Underpunkter:  

1. Godkendelse af 
dagsorden

Dagsorden godkendt  
- vi startede dog med status økonomi

2. Status Facebook 
og hjemmeside

2.1: Dorthe S:Status for C19, og om de info. vi har på hjemmesiden 
er OK til forholdene-kan se Rune opdatere rigtig fint. 

2.2: Vende opslag vedr. grooming, og om kommentar er OK,  
eller evt. påminde om at lave link til hjemmesiden.

2.1: Vi følger rådene fra 
Sundhedsmyndighederne og Rune 
sørger for at holde hjemmesiden 
opdateret når de ændrer sig.  
Hvis det bliver nødvendigt vil 
arrangementerne løbende blive aflyst. 

2.2: Ingen må tilbyde salg af noget på 
klubbens facebook - uden godkendelse 
fra bestyrelsen - heller ikke kurser 
Dorthe S følger op på det.

3. Status økonomi 3.1: Rune: Regnskabet for 2020 er lavet.  
Mulighed for hele bestyrelsen til at stille opklarende spørgsmål til 
regnskabet se bilag 1. 

3.2: Dorthe S: Hvordan ser medlemsantal ud, og går det fint med 
kontingentbetalinger? 

3.3: Catja: Skal der sendes endnu en mail ud vedr. indbetaling af 
kontingent inden 31.01.21? 

3.4: Dorthe S: 21. januar er der aftalt regnskabsgennemgang 2020, 
gennemgå budget, samt lave budget for 2021.  
Deltagere: Linda, Rune, Ilse og Dorthe S. 

3.1: Vi gennemgik regnskabet  
for 2020. Vi talte især indtægter  
og udgifter ved udstillinger. 
Regnskabet for 2020 blev godkendt. 

3.2: Der er lige nu 154 numre på 
medlemslisten og ca. 66 har betalt 
kontingent for 2021. 

3.3: Når vi når til den 1. februar 
tjekker Rune listen og henvender sig 
til dem der ikke har indbetalt. 

3.4: Okay.



4. Aftaler vedr. 
indkommet post

4.1: Der er mail fra den Svenske Lagotto Klub om ønske for “fond 
rasing” forstår det som ønske om reg. for øjenlysning, men da det er 
den del der ikke ligger under sidste vurdering igennem 
sundhedsudvalget, syntes jeg ikke vi skal gå videre med det. tænker 
dog på sigt et samarbejde mellem de europæiske specialklubber 
kunne være interessant. 

4.1: Vi gør ikke noget ved denne mail, 
da emnet er gennemgået i tidligere 
korrespondance mellem DLK og DKK.

5. Opfølgning vedr. 
aftalte 
arbejdspunkter 

5.1: Dorthe S: Forslag til Lagotto-dag: evt. på Vilhelmsborg den 28. 
august, Udstilling, evt. dobbeltudstilling, eksteriør godkendelse og 
brugshundeprøver i trøffelsøg evt. med dommer fra udlandet, om 
muligt for oplæring og interesse spredning.  
P.t. er der også hundens dag, så der vil komme tilbud fra DKK, ellers 
er der træningsområde vi kan være på. Rune og Dorthe S ser på 
forhold torsdag den 21, for at kunne booke område hvis forslag 
vedtages.  

5.2: Dorthe S: Generalforsamling/Træf - Fyn den 24 april  
Til Info. og Catja/Dorthe S: Før 13. marts skal indkaldelse til 
generalforsamling sendes, senest 27. marts skal forslag til 
bestyrelsen og kandidater til formand/sekretær være meldt ind. 
Omkring den 10. april, senest den 14. april skal dagsorden etc. 
sendes til medlemmer.  
- er der forslag til eftermiddags foredrag/aktivitet ?  
- ønsker for program? 
- forslag fra bestyrelsen?  
- evt. oplæg vedr. overordnet målsætning  

5.3: Dorthe S: Da sundhedsudvalget har ønsket at der i formandens 
beretning er tillæg fra udvalg, skal disse venligst sendes til 
formand@dansklagottoklub.dk senest den 12. marts.   

5.4: Dorthe S: Mail vedr. tilføjelse af fv. reg. er sendt til DKK 
sundhedsudvalg, som varetager en sådan opgave, afventer 
tilbagemelding fra DKK, sendt fra kontakt mail, så bestyrelse kan 
følge korrespondance. 

5.1: Alle synes det er en god idé at 
holde dette arrangement - og datoen - 
den 28. august 2021 - er fin! 
Dobbelt-udstilling så man kan få sin 
hund bedømt to gange. 
Eksteriør og opvisning i trøffelsøg på 
bane som i konkurrencerne (Concour 
de Cavage). Test din lagottos næse. 

5.2: Arrangementer/aktiviteter og 
program til generalforsamlingen. 
Forslag: Mantrailing, Dogdancing, 
Rally, foredrag omkring svampe.  
Vi holder åbent for forslag til næste 
bestyrelsesmøde. 

5.3: Er der ønsker om tilføjelser til 
formandens årstale fra udvalgene, 
bedes de sendes til 
formand@dansklagottoklub.dk  
senest den 12. marts 2021. 

5.4: Vi afventer svar fra DKK. 



6. Drøftelser:  6.1: Dorthe S: Martin Nilsson har søgt om at blive anbefalet af Dansk 
Lagotto Klub til Dommeruddannelse, mail herom er sendt til alle i 
bestyrelsen. Kan vi give ham vores anbefaling? 

6.2: Dorthe S: Hvordan kan/skal man uddanne sig til træner for 
trøffel søg på bane? - for at blive godkendt træner skal man så have 
DKK grundlæggende/basis træner uddannelse?- i så fald vil jeg gerne 
ansøge klubben om at få anbefaling og bevilliget tilskud/betaling til 
en sådan træner uddannelse, da jeg gerne vil tilbyde enkelte 
ugentlige træningshold på sigt i DLK sammenhæng for lagottoer/
medlemmer af DLK, i samarbejdende/udvikling med trøffel udvalg og 
fokus på træning i søg og håndtering. - under bilag ligger forslag og 
info. om træneruddannelse igennem DKK og hvad det koster.

6.1: Både bestyrelsen og 
udstillingsudvalget ønsker at give en 
anbefaling til Martin. 

6.2: Vi tager det op igen til næste 
Bestyrelsesmøde.

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

Concour de Cavage - konkurrencer i 
trøffelsøg.Trøffeludvalget har arbejdet 
og arbejder fortsat med reglement for 
kommende konkurrencer og en 
dommeruddannelse. Udvalget holder 
møde den 24. februar. 

Aktivitetsudvalg Sjælland: Alt har 
været aflyst ind til nu pga. C19.

8. Punkter til 
nyhedsbrev

-

9. Punkter til næste 
møde

3. Budgettet for 2021 gennemgåes. 

5.2: Program og aktiviteter til 
landstræf/generalforsamling 2021. 

6.2: Dorthe S: Ansøgning om tilskud 
til DKK træneruddannelse.

10. Eventuelt -

11. Dato for næste 
møde

Torsdag den 4. marts kl. 19:30-21:30


