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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub torsdag den 30. august 
2018 kl. 19.45 - 21.00 via Skype. 

 
Til stede: Helle Lauridsen, Carsten Knudsen, Sanne Weinreich Christensen og Dorte Holsting 
Afbud: Pia Pallesen 
Referent: Sanne Weinreich Christensen 

 

 
  

1. Hjemmeside/Facebook - status 

2. Klippeliste - skal der laves ændringer? Bilag- Det vedtagne forslag 

3. Ideer til indhold af medlemsbrev. 

4. Nyt fra udvalg - evt. planer? 

5. Siden sidst 

6. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde 
 
 
Ad. 1: 
Pia er endnu ikke uddannet på hjemmesiden, men der vil snarest afholdes intro til hende, så hun kan 
overtage ansvaret for denne.  
Nogle har tilkendegivet at de har svært ved at finde rundt på hjemmesiden fx hvordan man melder sig 
ind. Dette er nu rykket frem på forsiden. 
Facebook: løbende tilgang af nye medlemmer på klubbens FB side. Pt. er der en person der aktivt ligger 
opslag op om at finde trøfler i Danmark og desuden reklamerer hun med at kunne afholde 
trøffelsøgningskurser. Personen har ikke selv lagotto. Den kommunikation der foregår er ikke i tråd med 
klubbens formål, da den ikke omhandler lagottoracen og desuden har til hensigt at opnå indtjening. 
Sidstnævnte er direkte nævnt i sidens forord. Personen har fået oplyst at denne opførsel er uønsket i 
gruppen. På trods af dette fortsætter personen med at ligge billeder op. Hun har nu fået besked om, at 
hun ekskluderes af klubben, hvis det fortsætter. 
Forslag om at ture og andre arrangementer ligges som meddelelser på siden, så de kommer til at ligge 
øverst. 
 
Ad. 2:  
Klippeliste. Prisen for optagelse på listen blev drøftet. Det blev besluttet at det er gratis at annoncere på 
listen samt at annoncører selv skal beskrive noget om deres klippeerfaring. Denne model skal evalueres 
på næstkommende generalforsamling. 
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Ad. 3: 
Ideer til indhold af medlemsbrev. Intro af klippelisten. Indtryk fra DKK´s kursus for 
bestyrelsesmedlemmer. Præsentere forskellige ture i den kommende tid.  Indlæg om Hundenes Dag i 
Tivoli. Trøffelside skal præsenteres. Kommende klippekurser nævnes. Indslag om afholdt trøffelkursus 
samt ”gør det selv” workshop. 
 
Ad. 4: 
Nyt fra udvalg. Der har ikke været afholdt møder hen over sommeren. Det er vigtigt at arrangementer 
annonceres gennem klubben. Carsten vil gerne være medlem af udstillingsudvalget. Kira er desuden 
blevet medlem af dette udvalg. Mette er formand for udstillingsudvalget. Aktivitetsudvalget under 
Sjælland er ved at arrangere et klippekursus i efteråret. Dorte kontakter Birthe og Vibeke om de vil lave 
et klippekursus i Jylland i efteråret 2018. Klubben har fået henvendelse om der laves kursus, hvor der 
undervises i udstillingsklip. Skal der laves et årligt kursus på Sjælland og i Jylland? Hvem skal i givet fald 
undervise? Hvis ikke Martin kan/vil undervise kan han måske anbefale en anden. 
Dorte foreslår at klubben afholder to årlige kurser i udstillingsklip forud for to udstillinger – enten klub 
eller DKK udstilling. Forslaget bør varetages af udstillingsudvalget. Dorte foreslår desuden at der 
afholdes to årlige kurser i trøffelsøgning, ét på Sjælland og ét i Jylland. Pia spørges om hun kender en 
god nose-work instruktør på Sjælland. Det overvejes at lave et ”gør det selv” trøffel arrangement, hvor 
man mødes og hjælper/inspirerer hinanden til fortsat trøffelsøgning. 
 
Ad. 5: 
Siden sidst. Klubben modtager mange forespørgsler på hvalpe. Der har været urafstemning på 
generalforsamlingen omkring ændringer på forretningsorden. 21 stemte og alle stemte for forslaget. Der 
står i forretningsorden at generalforsamlingen skal afholdes skiftevis på Sjælland, Jylland og Fyn. Det 
skal rettes til at generalforsamlingen afholdes skiftevis i forskellige landsdele. Det besluttet af 
bestyrelsen. 
Den italienske klub har et forskningsarbejde, som den danske klub måske kan blive medlem af. Der er 
desuden lavet en italiensk bog om racen. Bogen findes på engelsk og tysk. Der findes desuden en video 
på engelsk om trøffelsøgning. Forslaget er at klubben køber en sådan video og bog. Priser findes til 
næste møde, hvor der besluttet om købene skal foretages. 
Kristian Lange (svampeekspert ved KU) er kontaktet med tilbud om at klubben kan stille med hunde til 
evt. trøffelsøgning. Og om han evt. kan anbefale nogle biotoper der er egnede til trøffelsøgning. 
 
Ad. 6: 
Evt. Trykning af flyers drøftet. To typer er drøftet: en til DKK, som sender ud med stambøgerne og én til 
uddeling på ture. 
Pia og Dorte er i proces med at oversætte forskellige italienske dokumenter omkring racen og hvordan 
den arbejder med trøffelsøgning. 
Vrå højskole vil måske lavet et sommerhøjskoleophold for lagottoer. Det vil kræve 12 tilmeldinger. 
Helle oplyser at banken sender underskriftdokument afsted. Det besluttes at de sendes som almindeligt 
brev. Dokumentet slutter hos Dorte, der sender tilbage til banken. Der sendes frimærker med til videre 
forsendelse. 
 
Næste møde: torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.45-21. 
 
 
 
 


