
Nyhedsbrev fra DLK – februar 2022

Årets generalforsamling
Generalforsamling 2022 i DLK afholdes efter planen ved fysisk fremmøde. Datoen er bestemt til 
lørdag 7. maj, og stedet bliver Hovgården i Svinninge (Sjælland). Så reservér allerede nu dagen. 
Der kommer detaljerede oplysninger, når vi nærmer os dagen. Og selvfølgelig en formel indkaldelse
med dagsorden og bilag d. 20. april..

Bestyrelsen vil foreslå en vedtægtsændring, der gør det
muligt at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5
til 7. Medlemmer kan indsende forslag ind til 9. april.

Vi kan allerede nu afsløre, at klubben serverer en let
morgenmad ved ankomsten, sandwich til frokost og kage
om eftermiddagen. Drikkevarer til frokosten sørger man
selv 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.

Hvem skal være den nye
bestyrelse?

Der er nuværende bestyrelsesmedlemmer der afgår efter tur, andre er 
først på valg til næste år, og de 2, der er blevet suppleret ind siden GF
2021, er ligeledes på valg. Hvis udvidelsen af antallet af pladser i 
bestyrelsen vedtages, er der behov for endnu flere kandidater. Forslag
kan indsendes inden 9. april.

Så 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, at medlemmerne kan vælge mellem mange 
personer, som elsker lagottoen og vil arbejde for dens bevarelse og 

udbredelse i Danmark. 

Og med forskellige kompetencer (ikke alle samlet i samme person, for det er vist en utopi): 

• evne og vilje til at samarbejde

• erfaring med regnskaber

• erfaring med IT

• erfaring med foreningsarbejde

• erfaring med organisering

• eller bare menneskelig erfaring i almindelighed
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Det er en betingelse, at du har været medlem af DLK i mindst 3 måneder på tidspunktet for 
generalforsamlingen. Og det er en betingelse, at du er medlem af DKK eller bliver det i forbindelse 
med valget, da DLK er en specialklub under DKK. 

Har du lyst til at stille op, eller kender du nogen, som burde opfordres, så skub lidt til dem, og send 
besked  til kontakt@lagottoklub.dk 

Fristen for opstilling af kandidater til bestyrelsen er lørdag 9. april kl. 23.59 

Og nu til noget ganske andet…

For bestyrelse og især webmaster har året i høj grad været præget af overgangen fra et gammelt 
administrationssystem og hjemmeside, som kunne fungere for en lille klub, men som også var 
meget arbejdsintensivt.

Vi har nu fået konsolideret hjemmeside, medlemsadministration og tilmeldingsprocedurer hos 
firmaet Klubmodul. Selve overgangen har krævet meget arbejde, men er forløbet med forbavsende 
få fejl. Resultaterne blev synlige i efteråret med lanceringen af hjemmesiden, og medlemssystemet 
blev tryktestet i januar med kontingentindbetalingerne. 

Et par medlemmer valgte at melde sig ud i protest mod at skulle bruge onlinebetaling, men de 
allerfleste kunne uden videre bruge systemet, selv om det var uvant at skulle logge ind for at kunne 
betale. Efterhånden som det viste sig, hvor medlemmerne havde problemer med at gennemføre 
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betalingen blev supporten detaljeret og præcis. Der skal lyde stor tak til de enkelte, som måtte 
gennem et længere supportforløb: tak for jeres tålmodighed. Den er virkelig værdsat.

De første tilmeldinger til klubarrangementer er også forløbet smertefrit. Og vi kan nu begynde at 
glæde os over, at meget af den administration som tidligere krævede mange mails, SMSer og post-
its nu forløber automatisk. Det frigør bestyrelsens kræfter, så vi i højere grad end tidligere kan sætte
gang i gode klubaktiviteter.

Et af disse initiativer kan du læse om herunder!

Webinarer med medlemsrabat
Ud over de fysiske arrangementer som TBC, klippekurser og udstillinger vil vi tilbyde vore 
medlemmer at kunne deltage i webinarer for en ganske lav
brugerbetaling. Som så til gengæld ikke kan refunderes, hvis man ikke
deltager.

Det første webinar er allerede programsat. 

Det bliver muligt at deltage i et webinar med Irene Jarnved onsdag 27.
april kl. 19-21.

Irene kræver vel næppe nærmere præsentation – men se f.eks. hendes
hjemmeside

Vi har bestilt et webinar for klubben med titlen ”Selvkontrol” – et emne
der nok kan være interessant for lagottoejere.

Medlemsprisen bliver kr. 50,-

Sæt mærke i kalenderen og læs mere på hjemmesiden

Med venlig hilsen

Dansk Lagotto Klub
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