
Bestyrelsens beretning til Dansk Lagotto Klubs generalforsamling 2022

Årsberetning 2021-2022

Bestyrelsen
Umiddelbart efter GF 2021 konstituerede bestyrelsen sig med Litzi Overvad som formand,
Dorte Holsting som næstformand, Catja Kjær Rasmussen som sekretær, Bettina Starup
Mentz som kasserer og Flemming Christensen som menigt bestyrelsesmedlem.

I sommeren 2021 blev Catja af personlige årsager nødsaget til at træde ud af bestyrelsen.
Desværre så ingen af de 2 suppleanter sig i stand til at træde ind, så der måtte en
omkonstituering til. Flemming overtog sekretærposten. Bettina varetog fortsat posten som
kasserer, i samarbejde med vores regnskabsfører, Ilse Hjelmsted Pedersen.

I overensstemmelse med vedtægternes § 8 stk.5 supplerede vi os efter Catjas udtræden
med Claus Lidbjerg, der blev menigt bestyrelsesmedlem.

Denne konstellation holdt ind til december, da Litzi fik bevilliget orlov fra bestyrelsen, men
med mulighed for at følge med i bestyrelsesarbejdet og deltage, når det kunne lade sig gøre.

Flemming trådte til som fungerende formand i tæt samarbejde med næstformanden. Og
Birte Bendixen trådte ind som suppleant for Litzi.

Litzi har desværre efter orloven valgt at træde ud af bestyrelsen fra og med
generalforsamlingen. Vi siger hende tak for den store indsats hun har gjort for klubben.

Vi mindes
I august 2021 afgik Helle Lauridsen ved døden. Helle var formand for klubben 2012-2019,
medlem af sundhedsudvalget, forfatter til en klippevejledning, og blev ved
generalforsamlingen 2020 udnævnt til æresmedlem af DLK.

I marts 2022 afgik Kirsten Panitzsch ved døden. Hun var en af DLKs første formænd og en
af de pionerer, der fik lagottoen til Danmark. Hun var indehaver af kennelen Yduns Blue,
hvor mange danske lagottoejere fik deres hvalpe.

Vi mindes Helle og Kirsten med glæde og taknemmelighed. Æret være deres minde.

Kirsten Panitzschs datter har skænket Kirstens pokaler til klubben, en smuk gestus, som vi
værdsætter.

Vores bestræbelse for bestyrelsesarbejdet
I den forløbne periode har vi lagt vægt på at gennemføre relevante aktiviteter sideløbende
med udviklingen og omlægningen af administrationen.
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Vi har haft 3 hovedmål:
● gennemsigtighed i beslutningsprocesserne
● sikring af lige vilkår for alle, som igangsætter og gennemfører aktiviteter
● klar adskillelse af private interesser fra klubaktiviteter

Vi lægger vægt på at der skal være et aktivt og tillidsfuldt arbejde i bestyrelse og udvalg. Og
vi lægger vægt på at udvalg og bestyrelse skal være i høj grad tilgængelige for
medlemmerne.

Vi lægger vægt på at der skal være gennemsigtighed i arbejdet med beslutninger om
klubbens arbejde og aktiviteter. Og vi lægger vægt på effektiv kommunikation.

For at lægge et klart skel mellem bestyrelsesmedlemmerne som privatpersoner og som
bestyrelse har vi indkøbt 3 pc’er som udelukkende er til brug for klubarbejdet: en til
formanden, en til kassereren og en til sekretæren. Og vi har fået oprettet medarbejder-ID,
der er knyttet til disse pc’er, så det ikke er enkeltpersoners nemID der bruges i klubarbejdet.

Vi har i den forløbne periode sat fokus på at forenkle administrative procedurer gennem
udarbejdelse af klare retningslinjer for iværksættelse og gennemførelse af klubaktiviteter og
for udbetaling af godtgørelser mv. Dette arbejde er sket sideløbende med overgangen til
Klubmodul. Det er en effektivisering og forenkling, som har krævet en smule tilvænning fra
medlemmernes side, men det ser ud til at lykkes efterhånden, så tak for det.

Det er hjemmesiden, som er omdrejningspunktet for medlemmernes kontakt til bestyrelse og
udvalg, betaling af kontingent og tilmelding til og betaling af arrangementer.

Basisinformation om lagottoen og om klubben kan findes på hjemmesiden. Den holdes
opdateret med nyheder, arrangementer og billeder fra klubaktiviteter. Medlemmer, som
ønsker let at kunne tilgå nyheder fra hjemmesiden kan installere klubmodul-app'en på deres
smartphones. Og Facebook-siden kan supplere kontakten til klubben.

Klubmodul
Allerede den forrige bestyrelse vedtog at man skulle finde et nyt medlemssystem og få
udviklet en tidssvarende hjemmeside. De pegede på firmaet Klubmodul, og vi arbejdede
videre med sagen. Der blev indgået aftale med Klubmodul i sommeren 2021.

Herefter forestod der et stort arbejde bag kulisserne af den gamle hjemmeside. En ny
hjemmeside blev udviklet, og i hele denne fase måtte webmasteren arbejde parallelt med
den gamle og den nye hjemmeside, så begge blev holdt opdateret. Overgangen  fra
http://dansklagottoklub.dk til https://lagottoklub.dk var planlagt i detaljer og forløb
gnidningsfrit i november måned.

Med lanceringen af den nye hjemmeside har klubben fået en tiltalende og levende
internetplatform med potentiale for videre udvikling, som medlemmerne let kan bidrage til.
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Vi fik medlemmerne registreret i et moderne system til medlemsadministration. Vi fik
integreret et effektivt betalingssystem, og et enkelt system til annoncering af, tilmelding til og
betaling af arrangementer, hvor meget af det slidsomme arbejde er blevet automatiseret.

Systemet giver bestyrelsen let og omfattende indsigt i hele administrationen af medlemmer,
regnskab og planlægning og gennemførelse af arrangementer. Vi er allerede nu begyndt at
kunne mærke fordelene, bl.a. med online-kontingentbetaling, som er forløbet
bemærkelsesværdigt gnidningsfrit.

Også regnskabsdelen af Klubmodul er nu taget i brug, takket været en stor indsats fra vores
regnskabsfører, Ilse Hjelmsted Pedersen.

Enkelte medlemmer har haft problemer med at logge ind og betale. For nogle har det været
uvant at skulle manøvrere digitalt. Men vi har prioriteret hurtig og effektiv teknisk support og
har fået løst langt de fleste problemer i samarbejde med medlemmerne. Kun ganske få har
opgivet. Så tak for det.

Ud over hjemmesiden er vi også til stede på Facebook med gruppen Lagotto: Dansk Lagotto
Klub - specialraceklub under DKK, som administreres på bedste vis af Kristian deFreitas
Olesen.

Klubarrangementer og private arrangementer
Vi er en skattefri forening, som bygger på ulønnet frivilligt arbejde. Vi ønsker ikke at blande
aflønninger ind i klubarbejdet, da vi herved ville skabe unødige modsætninger i
medlemsskaren og blandt de frivillige. Vi lønner derfor ikke de aktiviteter, som medlemmerne
står for.

Men klubben har lov til at give en mindre skattefri godtgørelse, som ikke overstiger 1500.- kr.
pr. person pr. år. Desuden kan der ydes skattefri kørselsgodtgørelse efter DLKs regler. Det
er den løsning bestyrelsen har valgt.

Det har blandt andet betydet en gennemgang og revision af betingelserne for at man kan
hæve godtgørelser, kørselsrefusion mv. så samme betingelser kommer til at gælde for alle,
der arrangerer kurser mv inden for klubbens rammer.

Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at der kan udbydes gode og billige klubarrangementer.
Disse skal i princippet hvile økonomisk i sig selv. Klubbens materialer kan benyttes, og der
kan ydes godtgørelser inden for snævre rammer, sat af Skats regler for skattefri foreninger.
Vi har samtidig kunnet se behovet for også at støtte klubmedlemmer, der vil udbyde egne
arrangementer og som ikke er underlagt de samme begrænsninger. Vi kan ikke støtte ved at
give tilskud eller godtgørelser, og heller ikke lægge materialer til. Men vi kan tilbyde
annoncering, hvis arrangementerne opfylder visse betingelser.

De nærmere retningslinjer har vi udarbejdet i løbet af foråret 2022 og de gælder foreløbig ind
til generalforsamlingen 2023.
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I den forbindelse har vi nærmere drøftet et initiativ til lokal hundetræning på hverdagsaftner.
Vi har ikke fundet at forslaget opfyldte betingelserne for at være en samlende klubaktivitet,
men foreslog at støtte det som et privat initiativ, som kunne annonceres på hjemmesiden,
eller at omlægge det til weekendtræning, hvor medlemmer fra andre landsdele også fik
mulighed for at deltage, så det kunne blive et klubarrangement.

Udvalgene

I hvert af udvalgene er der mindst ét medlem fra bestyrelsen. Udvalgene kan tage
emner op på eget initiativ, eller de kan drøfte spørgsmål, som rejses af medlemmer
eller bestyrelsen. Og de kan stå for arrangement af klubaktiviteter.

Sundhedsudvalget
I perioden siden sidste GF er Sanne Christensen og Litzi Overvad trådt ud af
sundhedsudvalget, så det nu kun består af Dorte Holsting. Sanne Christensen er fortsat
dyrlægefaglig konsulent for udvalget.

Udvalget har i løbet af året søgt oplysning om antal lagottoer registreret ved dansk
hunderegister og opgjort sundhedsstatus pr. 1. september 2021 og 1. marts 2022. På den
baggrund har udvalget indstillet, at DLKs avlsanbefalinger fastholdes. Udvalget har desuden
behandlet medlemshenvendelser og har herved fået opmærksomhed på vigtige justeringer
på hjemmesiden. Annoncering af hanhunde til opdræt er således fx blevet justeret med
hjælp fra Bettina Mentz.

Trøffeludvalget
Udvalget er blevet udvidet, så det nu består af Dorte Holsting, Rune Richtendorff, Claus
Lidbjerg og Gitte Burchardt.

Det er med glæde vi kan berette, at DKK januar 2022 har godkendt reglementet til
CdC-trøffelkonkurrence. Hermed er vi ophav til Danmarks nyeste hundesport. I sommeren
2022 sætter vi gang i uddannelsen af en række medlemmer til CdC-dommere.

Trøffeludvalgets aktiviteter har været ramt af coronarestriktionerne, men vi  har nu igen fået
mulighed for at genoptage træningen. Der har været afholdt flere TBC’er i Jylland og på
Sjælland. Der er stor søgning på arrangementerne, og der går sjældent mere end en dag,
før der er “udsolgt”. TBC’erne er samtidigt et socialt arrangement, hvor man har
mulighed for tale med de andre deltagere om stort og småt.

Der var også stor tilslutning til “Hund i Fokus”, her var der mulighed for at deltage i den
første uofficielle CDC-konkurrence afholdt i DK. Her var der tilmeldt 11 hunde, bl.a. en fra
Sverige. Det var en stor succes, og der er enighed om en gentagelse.

Vi kunne i trøffeludvalgets regi igen 2021 udbyde trøffelrejser.Turen til Gotland, der
var udsat fra 2020, havde deltagelse af 12 hunde.

4



Bestyrelsens beretning til Dansk Lagotto Klubs generalforsamling 2022
Medlemmer af trøffeludvalget havde tidligere havde været på en tur til Schweiz og
havde fået kontakt til den kendte trøffeljæger Denise Stalder. Vi kunne derfor i 2021
udbyde en trøffelrejse til Schweichweiz. Her deltog 6 hunde.

Begge ture var en stor oplevelse for deltagerne, og der blev fundet trøfler på begge
ture.

Eksteriør- og udstillingsudvalget

Klip/soignering:
Begynderklip havde god opbakning på Fyn, Sjælland og Jylland og klippekursus med
Katharina Schoug fra Sverige samlede fulde huse både på Sjælland og i Jylland. Desværre
måtte kurset med Anne Petersson flyttes igen i 2021 grundet corona, men det gennemføres i
juni i år.

Udstilling/Eksteriør:
Lørdag den 28. august blev der afholdt klubudstilling i forbidelse med “Hund i Fokus” med
mulighed for eksteriørgodkendelse. En fantastisk dag med en masse lagottoer samlet til
fællesdag med oplevelse af aktiviteter der tilbydes fra klubben.

En stor tak til alle hjælpere og dommere på dagen. Vi vil gerne sende en ekstra taknemmelig
hilsen til Helle Dan, der donerede sin dommerbetaling til klubbens aktiviteter. Hun har
sammen med Michael Hammerich fra Spaniel Klubben ydet et godt bidrag til samarbejde for
at få åbnet for flere udstillinger og eksteriørgodkendelser, hvad vi er utrolig taknemmelige for.

Det har styrket området, at Bettina Mentz er kommet i bestyrelsen og er aktiv i udvalget med
stor interesse for udstilling. Mette Dons og Bettina har styrket kernen for netop dette område,
iværksat tiltag for klubben for at fremme interesserne for udstilling af de skønne lagottoer.

Vi er indgået i et godt samarbejde med Spaniel Klubben, så vi kan deltage i deres
udstillinger og få bedømt vores lagottoer, når der er dommere, som kan gøre det. Og det er
der i de fleste tilfælde. Det er nu også muligt at melde sin lagotto til eksteriørbedømmelse
ved alle Spaniel Klubbens udstillinger, noget vi virkelig værdsætter.

Dermed er det også blevet muligt at uddele klub-championater, efterhånden som hundene
har deltaget i flere udstillinger. De to første championater blev uddelt søndag 27. marts til
hunde fra kennel Eccolo v. Martin Nilsson.

Dorthe Sveigaard valgte at træde ud af udvalget for at få en pause, men står stadig til
rådighed for aktiviteter, og hjælp hvis dette ønskes. Vi takker Dorthe for hendes store
engagement og indsats.

Aktivitetsudvalgene.
Der har tidligere været 3 aktivitetsudvalg - et for Jylland, et for Fyn og et for Sjælland. Efter
en høring blandt de tidligere medlemmer af udvalgene har vi besluttet at nedlægge de
regionale aktivitetsudvalg, så medlemmer af DLK kan lade forslag til aktiviteter tilflyde
bestyrelsen direkte. Men er der medlemmer, der er klar til at tage initiativ til aktiviteter ud
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over udstillinger, lagottoklip og trøffeltræning, kan vi oprette et landsdækkende
aktivitetsudvalg til formålet.

Tak til de udtrådte udvalgsmedlemmer for deres indsats. Og så håber vi på at friske kræfter
kan træde ind i deres sted.

Visioner
Vores vision er at udvikle klubben  til i højere grad at få gang i aktiviteter, der gør os
landsdækkende også i praksis. Der er derfor kommet gang i flere TBC'er, nu i højere grad
regionalt fokuseret: Nord- og Midtjylland, Øst- og Sydjylland, Sjælland, og vi håber også at
kunne sætte Fyn og Øerne på landkortet.

Med den bedre oversigt vi har fået over, hvor i landet vore medlemmer bor, har vi også
mulighed for at sætte gang i lokale netværk i de kommuner, hvor der er mange lagottofolk.
Hvis der er interesse for det, kan vi være behjælpelige med at skabe kontakt mellem
interesserede.

En af de nye aktiviteter, som vi allerede har sat i værk er tilbud om webinarer til lave
medlemspriser. Det første, med Irene Jarnved om behovsudsættelse, gennemføres 27. april,
og vi regner med at kunne tilbyde gode webinarer flere gange i løbet af året.

Der sættes i sommer gang i uddannelse af dommere til CdC-trøffelkonkurrencerne.

Også i sommer arrangeres der klippekurser med svenske Anne Petterson på Sjælland og i
Jylland. Kurser i begynderklip er også en prioriteret aktivitet.

Der er i efteråret planlagt trøffelrejser til Schweiz og Gotland, og vi deltager med
CdC-trøffelkonkurrence ved Store Hestedag og Hund i Fokus i september.

Udvalgene har nu fået selvstændige budgetter at arbejde med. Det giver dem større
selvstændighed og bedre handlemuligheder inden for rammerne af det økonomiske
regelsæt.

Vi håber på fortsat stor opbakning til klubbens aktiviteter og den konsolidering og udvikling,
som er i gang.

På bestyrelsens vegne
flemming christensen
sekretær / fungerende formand

Vedtaget på bestyrelsesmødet 12. april 2022
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