
      

Referat  

Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub 
 

Dato: 16-11-2022 
Tid: kl. 19 - 21  
Sted: Online på Meet  
 
Mødet er aftalt 22. oktober 2022 
 

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

 

Deltagere: Flemming Christensen (FC), Bettina Starup Mentz (BSM), Claus Lidbjerg (CL), Dorte Holsting (DH), Pernille Leding (PL), Anne Møller (AM) og Birte Bendixen (BB) 

Gæster: 
Afbud: Flemming 
Ordstyrer: Pernille 
Referent: Dorte 
 

Dagsorden:  Underpunkter: Referat:: 

1. Godkendelse af dagsorden   

Orientering fra formand, 
næstformand og sekretær 

- Medlemssituationen - støt voksende. Nu 281 mod ca 230 i januar. 
Det er bestyrelsen glad for.  

   

4. Økonomi - Bankopdatering (BSM) 
- Indkøb af trøfler på Gotland CL 

 
- Problemer med refunderinger 
- Værdiansættelse af materialer på materialelisten 

- Ikke noget nyt.  
- Der er købt 1 kg til salg for i alt 5000 Sk, 126 g Fyn, 400 g Jylland og 

400 g Sjælland. Fyn bruger 70 g trøffel til træning.  
      -     Der har været et teknisk problem, som nu er under løsning 
      -     Revisor anbefaler at varelagerets værdi indgår i årsregnskabet, hvis 
den samlede sum er betydelig for klubben. Der drøftes med revisor 11. 
januar.  

5. Indkommet post -   

6. Opfølgning vedr. aftalte 
arbejdspunkter  

- Opsamling af temadag 
 

- Webinar mv om udstilling  (PL) 
 
 

- Oplæring i regnskabsdelen af Klubmodul 
 

- Eftersyn af vedtægterne (se bilag) 
 

- Referat er vedlagt som bilag. Fin dag og fint referat. Temadagen 
gentages næste år.  

- Bestyrelsen frafalder ideen om webinar og forsøger i stedet at 
arrangere ringtræning med indbygget teori.  

 
- Oplæring i Klubmodul i januar v. Ilse Pedersen. Flemming, den nye 

revisor, og kommende kasserer, Anne Møller deltager.   
- Fint oplæg Flemming har lavet. Alle tager stilling til ændringsforslag til 

vedtægterne og giver besked via bestyrelsesmailen inden mødet i januar. 

mailto:flemming@keemail.me
mailto:bettinamentz@hotmail.dk


- Vedligeholdelse af materialelisten Pernille og Flemming forbereder drøftelsen ved næste møde.  Claus 
Lidbjerg påtager sig at være tovholder. Alle sender mail til Claus vedr. 
indkøb inkl. værdi af det købte.  

 

7. Drøftelser - Forberedelse af generalforsamling 2023 
- Facebookgruppens fremtid 

 
- Skal DLK sælge lagotto-kalender, kasketter, trøjer m.m. 

- Bestyrelsen arbejder med at gennemføre GF23 online 25/5 kl. 19.  
- Bestyrelsen overvejer på baggrund af referat fra seminaret i oktober, 

om der skal laves ændringer.  
- Vi overvejer 

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

-  - Dommerudvalget har valgt Kristian Olesen som postmester. 
Budgetønsker er indsendt til bestyrelsen. Der planlægges en revision 
af konkurrencereglementet. Nyt møde 10/1. 

- Trøffeludvalget indsender budget.  
- Ikke noget nyt fra sundheds- og eksteriør-udvalget.  

9. Punkter til nyhedsbrev - Medlemsfordeling på landsdele - En ny side på hjemmesiden vil fremover vise hvor i landet 
medlemmerne bor.  

- Hvor mange medlemmer vil være interesserede i at købe en lagotto 
kalender i A4 størrelse ca. pris 75 kr? Send mail til 
kontakt@lagottoklub.dk 

10. Punkter til næste møde Dato for Landstræf 2023? 
CdC fyn, hvad beslutter vi?  
Salg af lagotto-kalender? 
Dato for ringtræning?  

 

11. Eventuelt CdC Fyn (AM) - Der overvejes CdC ved Det fynske dyrskue i Odense 9.-11. juni 2023. 
Dyrskuets pris pr. hund + pr. deltager skal undersøges før 
beslutning.      

12. Dato for næste møde 14.12.2022  

 


