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Indhold  
I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om 

• Generalforsamling og urafstemning 

• Konstituering af bestyrelsen 

• Udvalgene 

• Bestyrelsesmøderne 

• Concours de Cavage 

• Arrangementer, rammer og godtgørelser 

• Klippekursus på Sjælland 

• Webinarer 

• Hjemmesiden 

Generalforsamling og urafstemning 
Siden sidste nyhedsbrev har der været afholdt generalforsamling i DLK. Så snart referatet er retur 

fra dirigenten, bliver det lagt på hjemmesiden. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget og efterfølgende sendt til urafstemning. 

Forslaget om ændring af ordlyden i paragraffen om familiemedlemskab blev her vedtaget med 24 

ja-stemmer mod 2 nej-stemmer. Forslaget om at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer blev vedtaget 

med 24 ja-stemmer mod 1 nej-stemme. Forslagene er nu sendt til godkendelse i DKKs lovudvalg. 

Efter generalforsamlingen kom der gang i trøffelsøg på bane og almindelig snak deltagerne 

imellem. 

Konstituering af bestyrelsen 
Ved møde d. 18. maj konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

• Formand: Pernille Leding 

• Næstformand: Dorte Holsting 

• Kasserer: Bettina Starup Mentz 

• Sekretær: Flemming Christensen 

• Bestyrelsesmedlemmer: Anne Møller, Birte Bendixen, Claus Lidbjerg 

• Suppleant: Søren Zeberg 

Udvalgene 
Sundhedsudvalget: 

• Bettina Starup Mentz 

• Charlotte Havgaard 
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• Katrine Krydsfelt 

Eksteriør- og udstillingsudvalget: 

• Bettina Starup Mentz 

• Charlotte Havgaard 

• Mette Dons 

Trøffeludvalget: 

• Dorte Holsting 

• Claus Lidbjerg 

• Gitte Burchardt 

• Rune Richtendorff 

Bestyrelsesmøderne 
Vi har vedtaget at der holdes bestyrelsesmøde den 3. onsdag i måneden. Dagsordenen er som 

udgangspunkt lukket 1 uge før mødet. Hvis du som klubmedlem har emner, som du mener bør 

behandles af bestyrelsen, skal du derfor bede om at få dem på dagsordenen inden da, gerne pr. mail 

til kontakt@lagottoklub.dk 

Concours de Cavage 
Første officielle konkurrencer i trøffelsøg også kaldet Concours de Cavage (CdC) afholdes af 

trøffeludvalget i DLK. 

Se en video om CdC her – og læs reglerne her 

Konkurrencerne afholdes på følgende dage:  

• Lørdag 03-09-2022 i forbindelse med “Hund i Fokus” på Vilhelmsborg ved Århus. 

• Søndag 04-09-2022 i forbindelse med “Store Heste Dag” i Roskilde. 

Søndag 04-09-2022 vil der desuden være mulighed for at prøve Speed Truffling - Americano, i 

Roskilde. En konkurrence hvor 2 hunde ad gangen dyster om at være hurtigst til at finde 3 

dummies, og dermed vinde og gå videre til næste runde. 

Nærmere om deltagelse og tilmelding til konkurrencerne kommer på hjemmesiden. 

Arrangementer, rammer og godtgørelser 
Den tidligere bestyrelse arbejdede med at få defineret, hvilke regler der bør gælde i forbindelse med 

klubarrangementer og hvilke godtgørelser klubben kan udbetale til de frivillige. Målet var at give 

gennemsigtighed og forudsigelighed på området. Reglerne gælder som udgangspunkt til næste 

generalforsamling. Du kan finde de relevante dokumenter på hjemmesiden. 

mailto:kontakt@lagottoklub.dk
https://lagottoklub.dk/cdcvideo
https://lagottoklub.dk/cms/Clublagottoklub/ClubImages/CdC/CdCreglement-2022.pdf
https://lagottoklub.dk/dokumenter-af-interesse-for-medlemmer
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Klippekursus på Sjælland 
Der er stadig ledige pladser på klippekurset med Anna Petterson d. 11. juni. Prisen er kun kr. 635,- 

og tilmeldingsfristen er 5. juni. Læs mere og tilmeld dig her 

Webinarer 
I foråret udbød vi et velbesøgt webinar til medlemspris. Det var med Irene Jarnved og handlede om 

selvkontrol. Deltagerne vurderede det som godt og inspirerende. Vi arbejder på at kunne tilbyde 

flere webinarer i årets løb og modtager gerne forslag til emner. 

Foreløbig har vi planlagt et webinar om trøffelsøgning med den kendte schweiziske trøffeljæger, 

Denise Stalder. Det er gratis for deltagerne i efterårets trøffelrejse til Schweiz, men andre 

medlemmer kan også være med for kr. 25,-. Læs mere og tilmeld dig her 

Hjemmesiden 
Hjemmesiden rummer i det hele taget en mængde materiale af interesse for lagottoejere. Vi 

bestræber os på at gøre det enkelt at finde de ønskede oplysninger, og der bliver løbende foretaget 

større eller mindre justeringer af menusystemet. Som bruger er du meget velkommen til at sende 

forslag og meldinger om fejl på siden. Brug gerne formularen på hjemmesiden. 

Kan du ikke finde det, som du leder efter på siden, så er der et enkelt og effektivt redskab: Søg! 

 

 

 

 Søger du f.eks. på ”hvalpe” får du 35 hits med direkte link til de steder, hvor ordet findes 

 

https://lagottoklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=27
https://lagottoklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=34
https://lagottoklub.dk/dokumenter-af-interesse-for-medlemmer
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Brug gerne hjemmesiden: Hold øje med klubarrangementerne i kalenderen– læs mere og tilmeld dig 

direkte fra siden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så ønsker vi alle glade lagottofolk en god sommer sammen med de 

fantastiske hunde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Lagotto Klub  


