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Indkaldelse til landstræf og generalforsamling 2022
Som tidligere annonceret holdes den årlige generalforsamling lørdag 7. maj. 

Stedet er kursuscentret Hovgaarden, Hovgaarden 1, 4520 Svinninge.

Klubben serverer en let morgenmad kl. 10, og efter generalforsamlingen byder vi på en sandwich. 
Drikkevarer til frokosten må man selv sørge for, men der vil være kaffe og te på kanderne hele 
dagen. Der er både ude- og indearealer, hvor man kan være aktiv med sin hund.

Ud over generalforsamlingen vil vi gerne bruge dagen til et hyggeligt landstræf med aktiviteter også
for de deltagende hunde. 

Gittemaja Salskovdal, som står for kursuscentret er hundetræner, og tilbyder forskellige aktiviteter, 
både udendørs og i hallen, som man kan deltage i.

Tilmelding
Af hensyn til forplejningen bedes man melde sig til. Der er åbent for tilmelding på hjemmesiden i 
perioden 1. april – 2. maj.

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
(decharge)

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag

1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, så bestyrelsen udvides fra 5 til 7 personer

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

9. Valg af bilagskontrollant og suppleant til bilagskontrollanten5

10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen
Forslag skal indsendes til kontakt@lagottoklub.dk senest 9. april 2022.
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Kandidater til bestyrelsen
Overvej om det kunne være noget for dig – eller om du kan prikke nogen på skulderen, som vil 
kunne træde ind.

Vi vil gerne have et valg med mange kandidater, som elsker lagottoen og vil arbejde for dens 
bevarelse, sundhed og trivsel i Danmark. 

Vi kunne tænke os forskellige kompetencer (ikke nødvendigvis hos samme person: 

• evne og vilje til at samarbejde

• erfaring med regnskaber

• erfaring med IT

• erfaring med foreningsarbejde

• erfaring med organisering

• eller bare menneskelig erfaring i almindelighed

Hvis du føler dig kaldet, og gerne indgår i et forpligtende frivilligt arbejde, så hold dig ikke tilbage. 
Send nogle ord om dig selv og din interesse for klubarbejdet – gerne også med et billede.

For at kandidere, skal du have været medlem af DLK i minimum 3 måneder (altså siden 7. februar 
2022). Og som bestyrelsesmedlem skal du være medlem af DKK.

Du kan læse mere om bestyrelsens arbejdsopgaver på Funktionsbeskrivelser (lagottoklub.dk) 

Vi holder typisk bestyrelsesmøde 1 gang månedlig på Google Meet, og holder hinanden orienteret 
mellem møderne pr. mail, tlf. og SMS.

Fristen for opstilling af kandidater til bestyrelsen er lørdag 9. april kl. 23.59. Meld dig som kandidat
til kontakt@lagottoklub.dk  

Medlemmer til udvalgene
Vi vil også gerne have nye, friske kræfter ind i sundhedsudvalget og eksteriør- og 
udstillingsudvalget. Og hvis der er interesserede, så også i et landsdækkende aktivitetsudvalg. 
Brænder du for avlsarbejde, udstillinger, lagottoklip eller aktiviteter for lagottoer og deres ejere, 
som kan styrke fællesskabet i klubben, så hold dig ikke tilbage!

Meld dig på kontakt@lagottoklub.dk – også gerne inden 9. april, da vi regner med at holde et møde 
mellem bestyrelse og udvalg i forbindelse med landstræf og generalforsamling.

Materialer til generalforsamlingen
Materialet udsendes 20. april pr. mail

• formandens beretning
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• det reviderede regnskab

• kandidatliste

• forslag til generalforsamlingen

• vejledning til afstemning til bestyrelsesvalget

Bestyrelsesvalget
Vi har nu fået mulighed for at vore medlemmer kan stemme elektronisk. I Klubmodul kan vi sikre 
os, at kun medlemmer kan stemme, da man skal være logget ind for at afgive sin stemme. Man kan 
kun stemme én gang, og det er ikke muligt at se, hvem der har stemt hvad, kun det samlede resultat.

Som hidtil kan hvert medlem afgive 3 stemmer til valget. Der vil altså være 3 identiske 
stemmesedler, hvor man kan vælge at bruge en, to eller alle tre.

Afstemningen vil være åben i perioden 25. april – 5. maj 2022.

De 3 kandidater, der opnår flest stemmer træder ind i bestyrelsen. De 2 næste bliver suppleanter. 
Hvis forslaget om at udvide  bestyrelsen til 7 medlemmer vedtages på Generalforsamlingen og ved 
efterfølgende urafstemning, indtræder de 2 i bestyrelsen og de 2 næste i rækken bliver suppleanter.
Den nye bestyrelse holder konstituerende møde snarest muligt efter resultatet af en eventuel 
urafstemning.

Med venlig hilsen

og vel mødt

Bestyrelsen for DLK.
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