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Formiddagen gik med Sanne Christensens gennemgang af forhold omkring opdræt. Vi fik megen 

kontant og præcis viden i en dialog mellem deltagerne og Sanne.  

Vi besluttede at lægge links på hjemmesiden til DKKs standardkontrakter. 

Om eftermiddagen gik vi over til drøftelse af forholdene for udvalg og bestyrelse og mellem 

bestyrelse og udvalgene. 

Der blev redegjort for opgaverne i dommerudvalget, eksteriør- og udstillingsudvalget, 

sundhedsudvalget, trøffeludvalget og Facebook-administrationen. 

Det udsendte oplæg fra bestyrelsen om udvalgene vandt tilslutning, dog med kommentarer til 

mailhåndteringen. Der var enighed med at beholde modellen med, at mails til udvalgene 

videresendes til udvalgsmedlemmerne og samtidig beholdes i udvalgets mailboks. Udvalgene 

beslutter selv, hvem der skal være ansvarlig for at mails besvares inden for en rimelig frist. Der 

sættes autosvar på alle udvalgsmails. 

Udvalgene bedes gennemgå deres kommissorium/opgavebeskrivelse ud fra deres erfaringer og i 

lyset af skrivelsen om udvalgene for at føre dem up to date. 

Dommerudvalget 
For at sikre konkurrencedeltagere mulighed for oprykning, skal der holdes mindst 2 CdC-

konkurrencer pr. år. Vi arbejder hen mod en konkurrence marts 2023 og i forbindelse med Hund i 

Fokus august/september. 

Eksteriør- og udstillingsudvalget 
Der er planlagt udstilling 25. maj 2023. Der arbejdes med at tilbyde ringtræning for lagottoer på 

Sjælland og i Jylland i det kommende år. Overvejelse om webinar om udstilling fortsætter. Man 

arbejder videre med tilbud om eksteriørbedømmelse. Der kunne være en fordel i at arrangere 

dobbelt-event med f.eks. CdC/Americano og eksteriørbedømmelse eller ringtræning. 

Sundhedsudvalget 
Man kunne overveje at henvende sig til italienske opdrættere med informationsmateriale om DLK 

og registrering af hundene. Arbejder med gennemgang/opdatering af materialet på hjemmesiden. 

Trøffeludvalget 
Der har igen i år været arrangeret rejser til Schweiz og Gotland, og man arbejder med at arrangere 

rejser også i 2023. TBC starter nu på Fyn i november. Der er kommet henvendelser fra skovejere 

med ønske om at få konstateret om der er trøfler i skoven. Der arbejdes med en ide om at lave en 

gruppe af erfarne hunde og hundeførere, som kan påtage sig opgaven (trøffel-schweiss-hunde). 

Facebook-administrationen 
Emnet gav anledning til mange overvejelser om fordele og ulemper ved gruppen og dens officielt 

lydende navn. Det er ikke tydeligt, om svar på spørgsmål i gruppen kommer fra medlemmer eller 

tillidsrepræsentanter fra DLK eller fra FB-gruppemedlemmer. Det kan være et problem, f.eks. i 

forbindelse med forespørgsler/anbefalinger om opdrættere. Skal man gøre gruppen lukket og 
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forbeholdt medlemmer eller give den et andet navn? Skal man oprette en lukket FB-gruppe eller 

oprette et medlemsforum under hjemmesiden? Bestyrelsen og udvalget må arbejde videre på sagen. 

Hjemmesiden 
Det blev konstateret, at billeder på siden flere steder er forsvundet. Webmaster undersøger sagen og 

retter op på det. Som tidligere omtalt ser udvalgene på, om der er forkerte oplysninger eller mangler 

oplysninger inden for deres felt. 

Det foreslås at vi fremover arbejder med at begrænse almen adgang til alle oplysninger, så der 

lægges materiale ud, som kun kan tilgås af medlemmer. 

Merchandise 
Vi har fået en forespørgsel om en lagotto-kalender. Der er i øjeblikket en afstemning i gang på 

hjemesiden for at afdække interessen for en sådan kalender. I givet fald kan vi indkalde gode 

kalenderbilleder fra medlemmerne og lægge dem ud til afstemning, inden en kalender bliver trykt. 

Forslag om samlet indkøb af litteratur til videresalg (f.eks. af Morsianis længe ventede bog). 

Forslag om salg af lagotto-pins, køleskabsmagneter, stickers, veste, kasketter for at skabe interesse 

og fælles identitet. 

Afsluttende 
Der var enighed om, at det havde været en god og konstruktiv dag. Og at det er en ting, vi skal 

gentage hvert år. Det er med til at skabe sammenhold og dynamik i klubben. 

Forplejningen var fremragende, personalet venlige og imødekommende og faciliteterne gode (på 

trods af nogle dunkende bas-vibrationer sidst på eftermiddagen). 

Jeg har på klubbens vegne skrevet følgende til Bygningens administration:  

”Tak for god behandling i forbindelse med vores møde. Alle deltagerne var vældig fornøjede med 

faciliteterne og forplejningen og den gode stemning, som personalet var med til at sprede”. 

Med venlig hilsen 

flemming 

 


