
Referat
Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub
Dato: 12-04-2022
Tid: kl. 19 - 21
Sted: Online på Meet

1 Mødet er aftalt 14. marts. 2022

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

Dagsorden: Underpunkter: Referat::

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Orientering fra
næstformanden og fung.
formand

DKK har godkendt Rikke Borregaard Madsen som eksteriørdommer for hele
grp. 8
Rikke Andersen er gået videre fra elevtjeneste til aspiranttjeneste på
bedømmelse af lagotto romagolo

Taget til efterretning

3. Status Facebook og
hjemmeside

Intet nyt

4. Status økonomi Bestyrelsen kan se aktuel status under Admin -> Regnskab -> Saldobalance

5. Aftaler vedr. indkommet
post

Mail fra Annette Laursen om overtagelse af Kirsten Panitzsch’ pokaler
Mail fra DKK om ideer til inspirationsdage i oktober

-Taget imod med tak. DH aftaler nærmere om overdragelsen
-CL kan ikke deltage pga trøffeltur til Gotland. Vi afventer nærmere
informationer i øvrigt.

6. Opfølgning vedr. aftalte
arbejdspunkter

-Budget (se bilag)
-Beretningen (se bilag)
-Kandidatliste (se bilag)
-Generalforsamlingens gennemførelse
-Opdatering af materialebanken

-Budgetforslag udarbejdet. CL sender separat budget for trøffeludvalget til Ilse
-Beretningen godkendt
-LO udtræder, BSM og FC er ikke på valg. CL, BB og DH genopstiller. Pernille
Leding nyopstillet. Inden påske forhøres om der er andre mulige. Helle
Thomsen og Gitte Burchardt stiller op som bilagskontrollanter. Bjørn Friis DKK
er dirigent. De indkomne forslag blev gennemgået.  Vi starter med kaffe kl 10
og GF kl 10.30. CL og Lena Borg Lidbjerg sørger for forplejningen.
-Materialebanken skal opdateres mindst 1 gang årlig forud for GF. Bestyrelsen
og udvalg har skriveadgang.

7. Drøftelser -Videre drøftelse af private kurser (bilag: private kurser)
-Udspecificering af godtgørelser som kan gives (se bilag)(FC)

-Teksten om private kurser strammes op, og den skematiske form bevares
-Til teksten føjes mulighed for at medlemmer kan søge kurser
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-Udbydelse af webinar med Denise Stalder til alle medlemmer (DH)
-Skal vi give støtte til opdrætterkurser og efter hvilke kriterier? (DH)

-Webinaret som er for deltager i kurser i Schweiz udbydes til alle medlemmer
-Vi vil støtte 2 årlige opdrætterkurser. Nærmere kriterier udarbejdes

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

-CdC-dommeruddannelsen

-ID kontrol - indkøb af scannere? BSM

-Uddannelsen starter 18. juni i Hedenstedcentret. Der annonceres tydeligt
for at skaffe flere deltagere. Deadline 10. maj. Der er nu 2 tilmeldte.
-Der indkøbes scannere fra DKK

9. Punkter til nyhedsbrev Beretning, Regnskab og budget, dagsorden, forslag, kandidater,
CdC-dommeruddanelsen

10. Punkter til næste møde

11. Eventuelt BB redegjorde for henvendelse vedr. bestyrelsesarbejdet

12. Dato for næste møde Onsdag 4. maj 2022 kl 19-21 online

Link til bilag: https://drive.google.com/drive/folders/1cp0iyJJ6uFQRqpwIP13_DW6OEsZkMJk_?usp=sharing


