
Punkt 7 - Behandling af forslag til Dansk Lagotto Klubs Generalforsamling 2019. 
 

Forslag fra bestyrelsen 

 

I. Forslag til tilføjelse i Dansk Lagotto Klub i Dansk Lagotto Klubs vedtægter: 

 

Klubbens formål 

§ 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og 
internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Lagotto Romagnolo og gennem 
oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-
standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. 

 

Tilføjes: 

• stk. 2. Klubben har desuden til formål at fremme netværk og fælleskab i lagottomiljøer lokalt og på 
tværs af landsdelene.  

 
 
II. Forslag til overgangsordning til ny bestyrelse  
 
Afgående formand ved GF-19, fortsætter som konsulent med bestyrelsesbeføjelser til fuldmagter og 
arbejdsfordeling er faldet på plads i den nye bestyrelse. Bestyrelsen bestemmer, hvornår 
konsulentvirksomheden slutter, dog max. efter 5 måneder.  
 

 
Forslag fra medlemmer 
 
III. Kontingentbetaling til DKK - Anette Rannje 

 

Samtlige stemmenberettigede bestyrelsesmedlemmers krævede årsmedlemskab af DKK betales fuldt ud af 

DLK.  

  

Historik: På GF 2018 vedtoges halv betaling af DKK medlemskab til bestyrelsen i DLK, som et 

ændringsforslag, fremsat af bestyrelsen.  

 

Begrundelse for forslaget:  

a) Som frivilligt arbejdende  er det uhørt at blive afkrævet en udgift for sit klubarbejde.  

Der kan vi ikke være bekendt og  det kan vi ikke kræve som klub af.vore medlemmer. Det er simpelthen 

uanstændigt i min optik.  

 

b) Som bestyrelsen fungerer nu (2018) er suppleanter i DLK er ikke stemmeberettigede og dermed ikke 

beslutningsmmyndige hhv ansvarspådragende ift. både DLK og DKK.  

De bør derfor ikke afkræves et medlemskab af DKK fremover og er/kan derfor ikke være berettiget til 

betaling herfor af klubben.  

Altså omfatter forslaget om betaling af årskontigent til DKK ikke for suppleanterne i DLK. 

 



Bestyrelsens kommentar: Bestyrelsen ser dækningen af det halve kontingent til DKK, som en rimelig og 

tilstrækkelig kompensation. Vedr. pkt. B kan der oplyses, at der ikke kræves medlemskab af DKK for 

suppleanter til bestyrelsen. 

 

IV. Forslag til oprettelse af fond - Dorthe Sveigaard Jensen 

 

Dansk Lagotto Klub opretter en fond fra hvilken, man kan søge for delvis godtgørelse af rejseomkostninger.  

 

Når man betaler til div. aktiviteter i klubben går en andel af beløbet til fonden, så medlemmer, der er aktive 

i udland, skal over broen etc., kan få mulighed for lidt tilskud, når der afholdes camp., generalforsamling 

ect.. Dette for at fremme fremmødet til klubbens arrangementer.  

 

Tænker ikke det behøver være fulde beløb - men måske en andel. 

 

Bestyrelsens kommentar: Bestyrelsen ser ideen som positiv for understøttelse af fællesskabet, men der 

mangler en specificering af vilkårene og det vurderes, at det kan medføre en væsentlig administrativ byrde. 

Bestyrelsen ser at et af kravene til en sådan ordning vil være en enkel administrationsform, samt at det kun 

kan komme på tale til medlemmer til større klubarrangementer. 

 

 

V. Forslag vedr. referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger  

 

Alle referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger lægges på hjemmesiden. 

      - Lena og Claus Lidbjerg. 

 

Bestyrelsens kommentar: Bestyrelsen støtter forslaget, så referater bliver liggende på hjemmesiden. 

(Tilføjelse fra formand/webmaster: Referater fra møder i nuværende bestyrelse er lagt ind) 

 

 

VI.  Forslag vedr. årshjul - Lena og Claus Lidbjerg 

 

Der laves et årshjul, således at medlemmerne kan se, hvornår der er noget at deltage i fx. Klippekursus, 

søgekursus, månedlige træf i klubregi, generalforsamling og andet. 

 

Bestyrelsens kommentar: Vedr. årshjul er det desværre ikke muligt at lave datoer for et helt år, men det er 

måske muligt at lave et overblik over arrangementer i form af en plan over fastlagte arrangementer. 

Eksempelvis i form af en kalender, hvor medlemmerne kan følge på hjemmesiden og arrangementerne 

bliver lagt ind efterhånden, som de falder på plads. 

(Tilføjelse fra formand/webmaster: månedskalender med kendte arrangementer året ud er lagt ind) 

 

 

 


