
Referat
Bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub
Dato: 04-05-2022
Tid: kl. 19 - 21
Sted: Online på Meet

Mødet er aftalt 12. april. 2022

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

Dagsorden: Underpunkter: Referat::

1. Godkendelse af dagsorden DO godkendt

2. Orientering fra
næstformanden og fung.
formand

Intet at bemærke

3. Status Facebook og
hjemmeside

Der er oprettet en DLK- youtube-kanal aht. videoer på hjemmesiden. De kan
ikke tilgås direkte fra Youtube.

4. Status økonomi Gennemgang af indblik i regnskabet. Under varebeholdning skal tingene fra
Materialebanken bogføres ved status.
Godkendelse af køreregninger indsend fra app’en. BSM og FC godkender pr.
mail til regnskabsfører.

5. Aftaler vedr. indkommet post Udtalelse fra DLK i forbindelse med oprettelse af naturparker (mail fra DKK) -Er sendt til bestyrelse og udvalg

6. Opfølgning vedr. aftalte
arbejdspunkter

-GF: Praktiske forberedelser - status
-Webinar evaluering (FC) se bilag
-Procedure for udbetaling af godtgørelser (F) - se bilag
-Webinar med Denise Stalder

-

-CL og BSM mødes 9.30 for klargøring. CL medbringer morgenbrød og
sandwiches. FC kommer ca kl 9. Der opstilles lagottoflag ved indkørslen. Man
bedes parkere i skyggen. Gitte Burchardt anlægger 2 CdC-baner. Gittemaja er
klar til aktiviteter for hundene indendøre.
Indkøbt kuglepenne og stemmesedler (FC) - Udprintet bilag transporttilskud
(FC) - Udprintet køreregning dirigent (FC) - dirigenten får gavekort for sin
indsats.
Evt. urafstemning bliver mandag 9. maj-mandag 16. maj. Konstituerende
møde onsdag 18. maj
-Der er kommet evaluering fra 14 af 33 deltagere, alle meget positive.
Sammenfatning udsendes til deltagerne og Irene Jarnved
-Proceduren godkendt. Udsendes til regnskabsfører og udvalg.
-Webinaret med Denise udbydes til alle. Tilmeldte til rejserne er gratis. Andte
medlemmer betaler kr. 25,-

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


7. Drøftelser Bestyrelses- opdræts- webinar m. Sanne Christensen. Interesse? (DH)
Klippekursus for hundefrisører? (BSM)
Regnskabsfører i den nye samling (DH og CL)
Sundhedsudvalg - hvad gør vi? (DH)
Klippekurser Anna Petterson - hvad gør vi? (FC)

- God ide. DH arbejder videre med sagen
-God ide. BSM arbejder videre med sagen
-Ilse er indstillet på at fortsætte året ud under samme betingelser som hidtil.
Konstitueringe skal være på plads med ny kasserer, inden der kan tages
endeligt stilling. CL orienterer Ilse.
-BSM og Charlotte Havgaard indtræder i sundhedsudvalget
-Kurset i Jylland er overtegnet, men der er stadig ledige pladser på Sjælland.
Vi håber på at komme op på min. 6 deltagere på Sjælland. I givet fald må
honoraret sikres. Vi spørger hos medlemmer som gerne vil kunne holde
klippekurser.

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

Trøffeludvalget: der er stadig pladser på alle kurser i Schweiz og på Gotland.
CL orienterede om diverse samtaler med interesserede.

9. Punkter til nyhedsbrev Resultaterne af GF

10. Punkter til næste møde Resultat af urafstemning og konstituering

11. Eventuelt

12. Dato for næste møde onsdag 18. maj (konstituering)

Link til bilag: https://drive.google.com/drive/folders/1aek58CfjijsndFFpSOGEHrmQ-Q-Hs_Cv?usp=sharing


