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 Referat af generalforsamling i  

Dansk Lagotto Klub  
lørdag den 20. maj 2017 

 

 
1. Valg af dirigent - Kristian Olesen valgt 
 
2. Valg af referent - Jens Lauridsen valgt  
 
3. Valg af mindst 2 stemmetællere - Ulla B. Larsen & Anette Rannje valgt 
 
4. Formandens beretning og godkendelse af denne - Beretning ligger i skr. form samt snarest på 

klubbens hjemmeside. 
 Spørgsmål og kommentarer fra medlemmer vedr.: 

o Løbetid og ture - der gøres opmærksom på at der findes en ”duft”neutraliserende spray. 
Tages op til fornyet diskussion i bestyrelsen. 

o Avl - forhold, som skal tages hensyn til, når det drejer sig om bærere af forskellige arvelige 
sygdomme og problemet med en avl med udelukkende totalt ”rene”/sunde gener og en 
dermed for lille population. 

o Åbenhed vedr. det vigtige i stamtavle+, da det hjælper med at bibeholde arvemassen på et 
rimeligt niveau. 

o Arbejdet vedr. Facebook 
o Kommende samarbejde med svenskerne 
o Udgivelse af klippe”bog”- forslag, som bestyrelsen vender ved senere lejlighed: 

-  PDF man betaler for, evt. kan den låses. 
-  Print on demand 
-  Tilsendelse af kopi med post 

 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab - Godkendt efter nedenstående 

 Spørgsmål om udstillinger og de dertil svarende beløb 
 
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed - Godkendt efter fremlæggelse og god og 

konstruktiv debat 
 
7. Hvilke aktiviteter er medlemmerne interesserede i? 

• NoseWork 

• Sporøvelser evt. i Albertslund 

• Hundesport agillity 

• Gåture sammen 

• Ralley samt evt. flere forslag fra Anette og Kira 
 
8. Hvilket merchandise vil medlemmerne foreslå indkøbt?  

Med lagottomærke: 
▪ Hundetræningsvest med (masser af lommer)  
▪ Bilmærkat 
▪ Flexliner 
▪ T-shirts 
▪ Hundetegn 
▪ Strygemærker??? 
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9. Medlemsforslag: Klubben/medlemmer kan tage kontakt til div. forhandlere på klubben vegne 
for at opnå "klubrabat" på indkøb af klubben medlemmer. 

 Herunder: Dansk Lagotto Klub indgår rabat-aftale med foderbixen, et online firma med butik i 
Græsted, Sjælland. Debat om, hvilke firmaer, der vil ville være relevante og pointering af, at 
kun bestyrelsen kan tage kontakt og lave aftaler med firmaer, mens forslag kan komme fra 
medlemmerne- Vedtaget 

 
 
10. Valg til bestyrelse og suppleanter: 
 a. Bestyrelse 
 Dorte Holsting - ikke på valg  
 Helle Lauridsen - genvalgt 
 Kristian Olesen - ikke på valg 
 Kira Sand - ikke på valg 
 Ulla Bjørn Larsen - nyvalgt 
 b. Suppleanter  
 1. suppleant - Mette Tandrup Lauridsen - genvalgt 
 2. suppleant - Anette Rannje - nyvalgt 
 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Revisor: Ole Middelboe - genvalgt 
 Revisor suppleant: Pia Raabe - genvalgt, hvis hun er villig til dette, ellers Jørn Hamfeldt 
 
12. Valg af et medlem (gerne fra Sjælland) som vil deltage i arbejdet omkring udstillinger. 

Kira er i lære på prøve 
 
 
13. Eventuelt. Formanden vedr. frokost og betaling 

 
 
 
 
 
 
Referat 
 
Jens Lauridsen 
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