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Dansk Lagotto Klub 

 
 
 
Dato 5.12.19 
 
Referat af Sundhedsudvalg møde 
Søndag den 7. december 2019 kl. 10.30 – 12, Damager 33, Randers + Skype  
 
Referent: Dorthe Sveigaard  
 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt, med tilføjelse af ændring af formand, da denne skal være medlem af bestyrelsen. 
Dorthe Sveigaard er valgt til formand for sundhedsudvalg 

 
2.  6. Aktivitet – Dansk Lagotto Klub – Eksteriør bedømmelse - Forslag 4 + forslag 5 + bilag 1 A + 
bilag 2 B -  

- Efter for og imod, er der enighed om at lave oplæg til nyhedsbrev for at informere om tiltag. Til 
januar vil der blive udbudt event på Sjælland slut februar/start marts alt efter hvad muligt for 
afholdelse, prøver med Sorø, ellers hvor muligt. Dato er afhængig af mulig dommer som 
formanden kontakter, og et medlem af sundhedsudvalget i forhold til foredrag. Specificeret 
oplæg laves af et medlem fra sundhedsudvalget og formanden i samarbejde, som står for 
dagen og et andet medlem af sundhedsudvalget hjælper til i forhold til placering og afholdelse i 
muligt omfang. 

 
3. 14. Avler og Hvalpeliste - Forslag 8 + bilag 2 skema for test + bilag 3 vedr. div test, information 
fra Birgit H. - Uddelegeres til Sundhedsudvalg 

- Aftalt at der laves et oplæg til huskeliste i forhold til at opdrætte hvalpe. 
- At der laves et overskueligt skema for div. test og formular info. så man kan overskue de 

forskellige test i led med forslags opsætning. Fra denne er det ønskelig der er lin til div info. så 
hjemmesiden bliver forenklet for hovedsider 

- Forslag: Sundhedsudvalg kommer til at hedde Sundhedsudvalg og avl, er accepteret i stedet: 
Sundhedsudvalg og opdræt. Samt hvor muligt at ændre avl op hjemmeside til opdrætter / 
opdræt i stedet for avl. 
 

       For spørgsmål: 
- For at reg. sin hund for stamtavle i DKK skal man så være medlem? NEJ 
- Kan det passe men kan få en stamtavle uden hunden er rasevurderet via DKK – altså uden at 

have en FCI-vurdering? JA – dette svar er ønskelig for uddybning for skal begge forældre ikke 
være reg. i DKK. 

 
4. 15. DKK differencering - Forslag 9 - Uddelegeres til Sundhedsudvalg 

- Bilag manglede, der laves en specifik samlet information i forhold til at kontakte DKK, forslået 
møde med DKK i forhold til general dialog, og for disse ønskelige tiltag i beg.2020. Oplæg vil 
blive sendt midt. januar. 

 
5. 16. Vedr. Herpes - Forslag 10 - Uddelegeres til Sundhedsudvalg 
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- Med i aftale om at der laves et oplæg til huskeliste i forhold til at opdrætte 
hvalpe + indeholdes i foredrag ved event med eksteriører.  

 
 
 
 
6. 17. Regler for rejse med hund - Forslag 11- Uddelegeres til Sundhedsudvalg 

- at der tilføjes lik til de informationer der er på hjemmesiden, og at der opsamles erfaringer fra 
medlemmer, så vejledning mulig i brederes sammenhæng. Det arbejdes der på i 2020. 

 
7. Gennemgang af de foldere der udleveres fra klubben 

- div. ønskede rettelser er sendt til et medlem af sundhedsudvalget, så hun kikker på disse og 
lægger klubfolder tilgængelig for mulige rettelser på g-drev, også den er er sendt til DKK, som vi 
p.t. ikke har vendt. 

 
 
8. Div. og evaluering + afklaring om DKK skal involveres for afklaring og evt. ønskede rettelser. 
I henhold til punkt 4, Der arbejdes videre med opgaver igangsat, og et medlem af sundhedsudvalget får 
kikket på klippebogen, som forsøges at komme på plads slut 2019/beg. 2020. 
 
 
9. Dato for evt. nyt udvalgsmøde  

- Vedtaget at div. informationer/oplæg sendes til alle via. E-mail og efter accept sendes disse 
videre til bestyrelsen for effektuering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


