
 

 

Deltagere: Helle Lauridsen, Dorte Holsting, Pia Damkjær Pedersen, Carsten Knudsen, Sanne W. Christensen. 

Fraværende: Pia Pallesen og Kristian Olesen. 

Referent: Sanne Christensen. 

Pkt. 1: Hjemmeside/ Facebook – status. Henvendelse til bestyrelsen bør foregå via mail og dette skal 

præciseres i ”forordet” på klubbens FB side. Bestyrelsesmedlemmer kan udtale sig som privatpersoner og 

kan evt. nævne at det ikke nødvendigvis er bestyrelsens holdninger. Der kan evt. henvises til klubbens 

hjemmeside hvor relevant. 

 

Pkt. 2: Planlagte aktiviteter for det kommende år, samt ideer på tegnebrættet. Der afholdes trøffel 

bootcamps ca. en gang månedligt i Midtjylland (fra Århus til Kolding). Der er tidligere afholdt bootcamp ved 

Hobro, hvor 4 nye hunde deltog samt flere som havde prøvet det før. Evt. mindre trøffelmesterskab til 

sommer. Der afholdes klippekursus i Horsens. På Sjælland afholdes klippekursus samt gåtur. Anette har 

anket ift at DLK´s medlemmer afholder ”private” lagotto arrangementer, når de sidder i aktivitetsudvalget. 

Hun har derfor valgt at forlade aktivitetsudvalget. Bestyrelsen er bekymret over, at der afholdes private 

lagotto arrangementer, som burde afholdes i klubregi og som tidligere har været afholdt i klubben. Disse 

arrangementer er vigtige for klubbens sociale formål. Den type private arrangementer skal ikke annonceres 

på DLK´s FB- og hjemmeside. 

 

Pkt. 3: Forslag for Dorte om regional kontaktliste, som der kunne henvises til ift. besøg mm. Tanken er, at 

der er tale om et supplement til de eksisterende kommunikationskilder. Den ville kunne dække mere 

spontant opståede arrangementer, som koordineres via regionale kontaktpersoner. Der efterlyses 

kontaktpersoner i næste nyhedsbrev. 

 

Pkt. 4: Drøftelse af evt. ekspeditionsgebyr til klubben ved omplacering af hunde fra ikke-medlemmer. Der 

er ikke så mange henvendelser årligt, men når de er der tager de en del tid. Beslutning: Personerne der 

ønsker hunden omplaceres betaler et medlemskab til hundens nye familie (til halv pris ligesom ved hvalpe). 

 



Pkt. 5: Drøftelse af, om klubben evt. skal lave liste over ”hvalpeinteresserede”. Der kan evt. linkes til 

udenlandske lagotto lubber, som kommende hvalpekøbere kan rette henvendelse til. Når der er danske 

hvalpe skal der først henvises til disse. 

 

Pkt. 6: Nyt fra udvalg – evt. planer. Folderudvalg: 100 foldere er foldet og udleveres til DKK.  

Sundhedsudvalg: opdatering af sygdomme til hjemmeside samt en vejledning til opdrættere om hvordan 

man tester for arvelige sygdomme samt korthårspels. Der vil være henvisning til DKK og DLK etiske 

regelsæt. Oplægget er under udarbejdelse og mangler stadig finish og finpudsning. Har modtaget artikel fra 

Helle Friis fra DKK omkring brug af bærere i avlen, denne viden vil så vidt muligt blive inkorporeret eller der 

vil blive linket til artiklen hvis relevant. 

 

 

Pkt. 7: siden sidst. Vedtægtændringer er indsendt til DKK´s lovudvalg og klubben har modtaget svar om at 

ændringerne er godkendt.  

Fuldmagtsbrevet er ankommet til Sanne og det sendes til Dorte, som videresender til banken. 

Carsten foreslår at klubben får et 5 cifret nummer til mobilepay for klubben. Han vil undersøge 

betingelserne for at få dette oprettet. Det kan bruges til alle slags opkrævninger i klubben fx kontingent 

eller gebyrer.  

Kan klubben håndtere klager over dommere og andet? Alle dommere er godkendte af DKK og evt. klager 

over dommere skal håndteres af DKK. 

 

 

Pkt. 8: eventuelt. Helle efterlyser indlæg til nyhedsbrevet. Sanne skriver indlæg om allergihunde på 

baggrund af foredrag ved Helle Friis. Næste møde: 22.11.2018. 


