
     

Referat 

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub 
 

Dato: 19-10-2022 
Tid: kl. 19 - 21  
Sted: Online på Meet  
 
Mødet er aftalt 22. september 2022 
 

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

Deltagere: Flemming Christensen(FC), Bettina Starup Mentz(BSM), Pernille Leding (PL), Anne Møller (AM) og Birte Bendixen (BB) 

Gæster: 

Afbud: Dorte, Claus 
Ordstyrer: Pernille 
Referent: Flemming 
 

Dagsorden:  Underpunkter: Referat:: 

1. Godkendelse af dagsorden   

Orientering fra formand, 
næstformand og sekretær 

Der er nu adgang til CdC på hundeweb 
- Henvendelse fra DKK vedr. tilidshverv og forhold for egne hunde 

 
- Udsendes til udvalgene 

3. Hjemmeside og sociale 
medier 

- FB-adm funktionsbeskrivelse  - Redigeret udgave sendt til KMO og lagt på hjs. For øjeblikket skal nye 
medlemmer af gruppen ikke godkendes. Det har ikke givet 
problemer. 

4. Status økonomi - Bankopdatering (BSM) 
- Indkøb af trøfler på Gotland CL (UDSAT) 

- Der arbejdes på sagen, men banken siger at det kan tage tid. 
-  

5. Indkommet post - Forespørgsel om lagottokalender (FC) 
- Forespørgsel om hjælp til trøffelsøgning i privat skov (DH) 

(UDSAT) 
- Forespørgsler om kontakt til opdrættere (FC) 
- Formidling af fotokonkurrence? 

- Vi overvejer om vi kan lave en kalender til 2024 med billeder 
indsendt af medlemmerne. CL ser nærmere på trykkemuligheder.  

- Vi svarer, at vi ikke formidler kontakt, men gerne giver almen 
rådgivning om lagottoer 

- Det drejede sig om reklame for et produkt. Vi gør intet videre. 

6. Opfølgning vedr. aftalte 
arbejdspunkter  

- Ansøgninger om støtte til opdrætterkurser 
- Yderligere vedr. budgetter (PL)   
- Webinar mv om udstilling  (PL) 
- Oplæring i regnskabsdelen af Klubmodul 
- Eftersyn af vedtægterne  
- Vedligeholdelse af materialelisten 

- Der er indkommet ansøgninger. Vi træffer beslutning på 
decembermødet efter ansøgningsfristens udløb. 

- Der drøftes videre 
- PL forhandler videre ang. webinar om udstillinger. BSM har kontakt 

med en ringtræner, som gerne underviser i praksis. 
- AM overvejer. 
- Alle gennemlæser vedtægterne og sender overvejelser til PL og FC 

mailto:flemming@keemail.me
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- Materialelisten er under opdatering. Vi hører ekstern konsulent om 
bogføring af effekterne på listen 

7. Drøftelser - Kommunikation med udvalg (Bilag) 
- Videre overvejelser om klubudstillinger 

- 

- Bilaget blev gennemgået. FC redigerer en skrivelse, som sendes til 
deltagerne i temadagen i Vejle. 

- Vi tager emnet op igen i det kommende år på baggrund af 
erfaringerne med webinar og ringtræning 

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

-  - Klippedagen på Sjælland er rykket til 5. november pga svigtende 
tilmelding 

- Dommerudvalget arbejder videre med erfaringerne fra CdC-
konkurrencen 

 

9. Punkter til nyhedsbrev Klubudstillinger, webinar og ringtræning  

10. Punkter til næste møde - Eftersyn af vedtægterne 
- Opfølgning på temadagen i Vejle 

 

11. Eventuelt   

12. Dato for næste møde 16.11..2022  

  


