Til Dansk Lagotto Klub - Forslag til General forsamling 2022

Randers 30 marts 2020

Forslag 1:
At alle forslag der stilles til klubbens general forsamling, sendes til urafstemning.
Dette for lige vilkår at kunne stemme, uafhængig af hvor i landet general forsamling afholdes, eller man er
afskåret for at kunne deltage personligt.
Følgende forslag stilles efter modtaget afslag om hundetræning i Randers 2022. Bilag 1A og 1B.
Forslag 2:
At vilkår under Dansk Lagotto Klub godkendt af bestyrelse af Dansk Lagotto Klub tilbage i marts 2021
punkt 6.1.1. opretholdes.

Forslag 3:
At der lokalt må tilbydes hundetræning under Dansk Lagotto Klub på hverdage og i henhold til forslag 2.
Bilag 3A vedlagt for at uddybe info. om trænings tilbud i Randers + 3B redigeret budget forslag
Note: §3 stk 2 Klubben har desuden til formål at fremme netværk og fællesskab i lagottmiljøer lokalt og på
tværs af landdelene.
- Hvad der tilbydes i Randers, er muligt at etablere landet over, hvis forhold og interesse byder sig.
- Da ugentligt tilbud om hundetræning tilbydes kan dette ikke sammenlignes med weekend
arrangement, ej heller mening at sammenfalde med disse.
- konkurrere ikke med andre tilbud i klubben, da individuel udviklingstræning tilbydes.
- CdC træningen er for manøvre og udviklingsarbejde, og ikke for opsætning af konkurrencer, da
dette er for Trøffeludvalget at tage sig af. Kun samarbejde og træning har været essensen.
- For 2021 var der deltagelse i Randers af hunde fra Farsø, Ålborg, Lystrup, Århus og Langå ud over
Ilses frivillige trænerarbejde fra Bjerringbro. Flot dækning og deltagelse fra Midtjylland.
Forslag 4:
At for aktiviteter godkendt igennem Dansk Lagotto klub, er det tilladt at benytte klubbens logo i reklame
for at vise sit arrangement under klubben, samt billeder der måtte vise klubbens flag.
Flag er til rådighed for GF, træf, TBC, CdC konkurrencer og udstilling, og ikke mulig at fragte rundt og
koordinere til alle aktiviteter.
Forslag 5:
Alle aktiviteter, i klubregi og privat kan hvis der koordineres med klubbens aktivitetskalender reklameres
på hjemmesiden og FB og, arrangement indskrives i klubbens kalender uden beregning
Venlig hilsen
Dorthe Sveigaard og Ilse Hjelmsted Pedersen

Billag 1A:
I nedenstående afslag fra Dansk Lagotto Klub for hundetræning i Randers omtales forhold der ikke var
bekendt ved budget opsætning. Ændringer muligt for nogle af de nye tiltag, men desværre var der i
detaljeret svar uoverensstemmelser og tiltag, som ikke kunne efterleves.
Vi har ikke et ønske om at tilbyde privat arrangement, men gerne tilbyde frivilligt arbejde under DLK, og
nødvendigt for træner at være forsikret under DLK

Fra: formand@lagottoklub.dk
Dato: 24. februar 2022 kl. 07.46.03 CET
Til: dorthe.sveigaard.jensen@hotmail.com
Cc: naestformand@lagottoklub.dk, sekretaer@lagottoklub.dk, kasserer@lagottoklub.dk,
bestyrelse6@lagottoklub.dk, bestyrelsesmedlem@lagottoklub.dk
Emne: Svar på din henvendelse med forslag til træning i Randers
Svar til: formand@lagottoklub.dk
Kære Dorthe.
Bestyrelsen har holdt et ekstraordinært møde for at tage stilling til dit forslag til træning i Randers med
vedlagt budget, da du naturligvis skal have et svar i rimelig tid inden du planlagde træningen til at
starte.
Vi har taget en grundig drøftelse og er enige i vores beslutning om ikke at sige ja til forslaget, sådan
som det foreligger. Du kan så vælge at ændre det, så det kommer til at være i overensstemmelse med
betingelserne for klubarrangementer. Eller du kan vælge at gennemføre det som et privat arrangement,
der kan annonceres på klubbens hjemmeside.
Det detaljerede svar er vedhæftet denne mail.
Med venlig hilsen
Litzi Overvad
formand Dansk Lagotto Klub

Kære Dorthe
Bestyrelsen har modtaget dit forslag om oprettelse af 3 træningsforløb à 4 x 1½ time på
tirsdag aftner i Randers i foråret og eftersommeren 2022.
Vi har diskuteret om en sådan træning kunne oprettes som et klubtilbud, eller om det
bedre kan oprettes som et privat, lokalt tilbud, sådan som der nu er åbnet mulighed for.

Betingelserne for at oprette træningen som klubtilbud
For at en aktivitet skal kunne oprettes som et klubtilbud er der forskellige betingelser, som
skal være opfyldt:


aktiviteten skal naturligvis skal være relevant for lagottoer og deres ejere



den skal samtidig støtte fællesskabet i DLK og være tilgængelig for alle medlemmer



den må ikke konkurrere med øvrige klubaktiviteter – tidsmæssigt og hvad angår
indhold



den skal som udgangspunkt hvile økonomisk i sig selv

Vi mener ikke, at forslaget opfylder alle disse disse kriterier.

Krav til budgettet
På forskellige punkter opfylder det medsendte budget ikke de krav, som man kan stille til
det.
1. Det er for lavt sat at budgettere med kun 4 betalende deltagere. Det er bestyrelsens
opfattelse, at der skal budgetteres med 8 betalende deltagere, og at kurset kun kan
gennemføres med minimum 6 betalende deltagere.
2. Der kan ikke budgetteres med betaling af ½ medlemskab af DKK til træneren, da
medlemsskabet ikke er et krav, hverken fra DKKs eller DLKs side.
3. Der kan ikke budgetteres med udgifter til forplejning mv. Der gives et skattefrit
værtsvederlag, som skal dække alle værtens ekstraudgifter ved at lægge lokale til,
og der kan ifg. Skattevæsnet ikke samtidig gives refusion ifg bilag. DLK har valgt at
yde det skattefri vederlag inden for de af Skat fastsatte rammer. DLK er som
skattefri forening ansvarlig for at disse regler overholdes.
4. Værtsgodtgørelse kan ikke udlignes i deltagerbetaling.
5. Der kan ikke gives gavekort eller kontante beløb til træner. Men der gives
kørselsgodtgørelse ifg. DLKs regler. De er jo lige ændret, så det bliver mere
fordelagtigt for medlemmer med mere arbejdstunge frivillige klubindsatser. Du kan
læse hele aftalen her. Aftalen erstatter tidligere bestemmelser om
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instruktørgodtgørelse for interne instruktører. Det vil for træneres vedkommende
sige takst 1 = statens højeste takst.

Med disse forbehold kan budgettet for et af forløbene med 4 mødedage blive således:
Kørsel til træner

i alt 272 km à kr. 3,51 =

955,-

Indkøb af trøfler

135,-

Værtsgave

250,-

I alt udgifter

1340,-

Ved 8 deltagere bliver deltagerprisen for forløbet altså 168,Ved 6 deltagere bliver deltagerprisen for forløbet altså 223,Det vil sige, at skal kurset gennemføres som klubarrangement kan prisen sættes til kr.
225,- pr. gang, og der kan ikke påløbe yderligere udgifter.

Aktiviteten skal være tilgængelig for alle medlemmer
Det er på dette område, at der er et problem med forslaget til træningen i Randers. I og
med at træningen er lagt med 1½ time på hverdagsaftner får det i høj grad præg af at
være et lokalt arrangement, som det i praksis kun vil være muligt for ganske få
medlemmer at deltage i.
Derfor kan bestyrelsen ikke anbefale at træningen, sådan som den er beskrevet i
oplægget, oprettes som et klubtilbud.
Vælger du at oprette tilbuddet som weekendarrangement vil det derimod være muligt.

Træningen kan oprettes som et privat tilbud
Vi har åbnet op for at aktiviteter kan oprettes som private tilbud, der tilbydes annoncering
på DLKs hjemmeside.
Her kan der ikke på samme måde stilles krav om tilgængelighed for alle medlemmer. Det
vil sige at aktiviteten kan finde sted lokalt og på hverdage, sådan som det er ønsket i det
tilsendte oplæg.
Hvis aktiviteten opfylder følgende betingelser, kan den annonceres i hjemmesidens
kalender og i et pkt. med private arrangementer under menuen ”Opdræt mm” på
hjemmesiden:
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● arrangementet skal godkendes af bestyrelsen
● arrangementet skal arrangeres ud fra kalenderen med respekt for øvrige
arrangementer og mindst en uges afstand til klubarrangementer i forhold til
weekenddage
● arrangøren modtager ikke godtgørelser fra DLK
● arrangøren er sætter selv prisen og afholder alle omkostninger, og overskuddet
tilfalder arrangøren
● der aftales en pris for annonceringen på DLKs hjemmeside
● arrangøren bruger egne materialer og kan ikke benytte DLKs materialer som f.eks.
beach-flag
● arrangøren kan ikke bruge DLKs logo i markedsføringen
● tilmelding og betaling sker direkte til arrangøren
● arrangøren er ansvarlig for arrangementet og er ikke dækket af DLKs ansvars- og
arbejdsskadeforsikring hos Topdanmark, tegnet gennem DKK.
Vi hører gerne nærmere om, hvorvidt du vil oprette træningen som et klubarrangement
med de betingelser, som vi stiller for det, eller om du hellere vil oprette et privat
arrangement, som kan annonceres på DLKs hjemmeside.
Med venlig hilsen
for DLKs bestyrelse
Litzi Overvad
formand.
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Lagottotræning tilbydes i Randers
Træningen foregår på Damager 33, Svejstrup, 8920 Randers NV
1. 4 tirsdage i april a 1½ time = 250 kr. betales ved tilmelding
2. 4 tirsdage i maj a´ `1½ time = 250 kr. betales ved tilmelding
3. 4 tirsdage i august a`1½ time =250 kr. betales ved tilmelding
Træner er Ilse Hjelmsted Pedersen, hjælpetræner er Dorthe Sveigaard
Der er max 8 hunde på holdet og det er individuel træning. Du tilmelder dig via klubmodul.
Din hund skal være min. 6 mdr. og være medlem af Dansk Lagottoklub. Desuden skal den være vaccineret og have en
udvidet hundeforsikring.
Du kan evt. kontakte Dorthe Sveigaard 25524860 eller Ilse Pedersen 30251055 for at hører nærmere om træningen
eller komme med et bud om, hvad du gerne vil træne med din hund

Træningen indeholder
Lydighedtræningen: Er positiv og legende.
Under lydighed vil vi arbejde med, hvilke kommandoer der med fordel kan indøves med hunden, hvis man vil deltage
i trøffelsøgningskonkurrencer (CdC). Hvordan får jeg hunden til at blive i feltet, hvordan lærer jeg hunden at
markerer korrekt for trøffel osv.
Vi vil også arbejde med dig som hundefører: Hvor skal jeg placere mig i cdc feltet under konkurrencen, kan jeg
”læse” min hund korrekt osv.

Næseøvelser:
Under næseøvelser arbejder vi men at opøve hundens færdighed til at finde trøffel under alle mulige forhold, både
over jorden og under – samtidig trænes hundeføreren til at læse sin hund.

Teori:
Under teoridelen tager vi rigtig mange emner op, det kan være:
CdC konkurrenceregler , hvad mangler jeg og min hund for at kunne deltage i cdc, hvordan tilmelder jeg mig ? osv
Udstilling af min lagotto, hvordan tilmelder jeg mig. Hvordan foregår det.? Herunder tilbyder vi evt. ringtræning
Vi skal have en snak om, at klippe Lagottoen , hvor, hvordan, og kan jeg selv gøre det. Vi får en snak med gode råd
om soignering af Lagottoen.
Og sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi får en fælles snak om vores Lagottoer, hvad er det lige for en lille krøltop
der er kommet i familien, hvordan er den at træne , hvad gør den så speciel. Er der udfordringer der skal arbejdes
med osv.

Træner: Ilse Hjelmsted Pedersen
30251055 Bjerringbrovej 14, 8850 Bjerringbro
DCH træner og har DKK merit. Godkendt træner under DLK
Hjælper: Dorthe Sveigaard Jensen
25524860 Damager 33, Sejstrup, 8920 Randers NV
Hjælper er betalingsfri og kan deltage i undervisning.
Krav:
Hunden skal være registreret i "Dansk hunderegister", være vaccineret og forsikret efter DKK´s gælende regler.
Div. redskaber der er indkøbt er privat og privat eje.
Budget og regnskab for holdtræning: for 3 x 4 tirsdage total min. 14 deltagende:
3 hold af 4 tirsdage a 1 1/2 times undervisning
Pris 250 kr
Udgift
Deltagere
14 deltagere a 250
DKK 1/2 medlemskab Ilse
Kørsel
Ilse
Trøffel

14 x 250,535:2
34x2=68 x 3,51x12
3x100

267,5
2888,64
300
3456,14

Indtægt
3500,00

Total

3500,00

43,86

Budget er opsat efter min. på deltagere, der forventes yderligere 1-2 dog max. 24.
Træner skal være medlem af DKK, derfor halv betaling til bidrag af kontigent - dette har intet med DKK at gøre,
men står i oplæg for hvis man ønsker at tilbyde holdtræning under DLK.
Grundet træning afvist af DLK, afholdes del 1 og 2 som fælles samling for de deltagere som havde regnet med
træning fortsatte 2022 som 2021, og håber på derefter at hold kan genetableres under DLK
Der kommer lagottoer fra:
Lystrup, Århus, Langå, Ålborg, Farsø, så Randers er rat centralt for mitjylland under 1 t.

