
  

REFERAT 
Bestyrelsesmøde Dansk Lagotto Klub 
4. marts 2021 
19.30 – 22:30 Google Meet  
 
Møde er aftalt på seneste møde 210120  
Deltagere: Dorthe Sveigaard Jensen (DS), Rune Richtendorff (RU) Kristian Olesen (KMO) Catja Kjær Rasmussen (CSR) 
Afbud: Dorte Holsting (DH) 
 

Dagsorden:  Underpunkter: Referat:: 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendt. 

2. Status Facebook og 
hjemmeside 

 - 

3. Status økonomi 3.1 Budgettet for 2021 gennemgås bilag 3 - DS:Venligst efter punkt 7, da 
andre punkter er afgørende for om budget skal reguleres eller accepteres. 

3.1: Budget 2021 godkendt. 

4. Aftaler vedr. indkommet 
post 

4.1 Drøftelse af mail fra medlem. 
 
4.2 RU: Mail fra medlem vedr. vaccinationsregler. Mailen blev videresendt 
til sundhedsudvalget. Bestyrelsen tager det op. 
DS: Forslag også i henhold til sundhedsudvalgets udmelding: DKK’s krav: 
Hunden skal være registreret i "Dansk hunderegister", være vaccineret og 
forsikret efter DKK´s gældende regler. 
 
4.3 DS; Medlem har fremlagt ønske om tilføjelse af bid og antal kuld på 
hanhundelisten, kan det godkendes.  
 
4.4 DS: DKK har tilrettet liste for reg. af Lagotto farver, og jeg har skrevet 
til medlem der har været sød at bringe sagen op, som nu er afsluttet. 

4.1: Mail taget til efterretning. 
 
4.2: Vi har aftalt at vi følger de samme regler som DKK - dvs. vi linker til 
DKK, så vores regler altid er opdaterede.  
Rune svarer medlem med tak for reminder. 
 
4.3: Godkendt - det er ikke et krav, blot et tilbud. 
 
4.4: Godt arbejde! 

5. Opfølgning vedr. aftalte 
arbejdspunkter  

5.1 Program og aktiviteter til 
landstræf/generalforsamling 2021.  
 
5.2 DS: Kristian, Rune og Dorthe(DS) er på valg, og skal venligst bekræfte 
om de ønsker genvalg eller træder ud af bestyrelsen. 

5.1: Vi har haft Hoopers på tale, men det er ikke muligt at få en underviser. 
Evt. oplæg fra Rune og Dorte (DH) omkring Concour de Cavage. 
Fælles gåtur og hygge. 
Dorthe (DS) og Catja laver invitation og sender ud. 
 
5.2:  
Kristian ønsker genvalg. 
Dorthe S ønsker ikke genvalg. 
Rune ønsker ikke genvalg. 

6. Drøftelser: 6.1.1: DS: Hvordan kan/skal man uddanne sig til træner og for trøffelsøg 
på bane?  

6.1.1: Forslag A-D er godkendt af bestyrelsen. 
 



 
Forslag: 

A. For TBC og samlingsdage er det ikke et krav om at kursusholder 
har træneruddannelse, men anvisninger fra Dansk Lagotto Klub 
skal følges, herunder info. fra udvalg, og evt. særlige forhold 
henvist fra DKK. 

B. For tilbud om afholdelse af ugentlige træningshold, modul tilbud 
og enkeltundervisning skal DKK’s instruktøruddannelse være 
gennemført eller modtaget merit derfra, og udbydes Trøffel Søg 
skal anvisninger fra Trøffel udvalg indeholdes i 
undervisningsmaterialet. 

C. Man skal som aktiv træner eller kursusholder under Dansk Lagotto 
klub være godkendt af bestyrelsen, og kan blive frakendt sin 
godkendelse til at repræsentere klubben hvis gentagende 
afvigelser fra retningslinjer  

D. Kursusholdere og trænere er frivillige hjælpere i klubben og 
afgiver budget til bestyrelse for godkendelse for dækning af 
rimelige omkostninger. 

 
6.1.2: Dorthe Sveigaard ansøger klubben om at få anbefaling og bevilliget 
tilskud/betaling til DKK’s træner uddannelse. Afholder selv udgifter for 
kørsel og træningshold i forløbets forbindelse på Vilhelmsborg.  
Begrundelse:Udvigelse for redskaber til afholdelse af klippekurser, og tilbud 
dertil i håndtering, samt ønske om at tilbyde ugentlige træningshold med 
fokus på trøffel søg på bane og brugshundprøve dertil, som er under 
udarbejdelse i klubben/DKK.  
Bilag 6.1.2 info. om træneruddannelse igennem DKK og hvad det koster 
 
6.1.3: I henhold til punkt 6.1.1 ønskes anbefaling for Ilse Jacobsen som 
træner i DLK, og tilladelse for at søge merit for DKK’s træneruddannelse 
igennem DKK. Begrundelse: Ilse er uddannet træner ved DCH, og i 
samarbejde med Dorthe Sveigaard indgår i kommende ønske for at tilbyde 
undervisning under DLK. Se punkt 6.1.4  
 
6.1.4: I henhold til ovenstående ønsker Dorthe og Ilse at opsætte ugentlige 
træningstilbud, og godkendelse for dette. Se venligst bilag 6.1.2 for tilbud 
og bilag 6.1.4 budget for tilbud om træning  
 
6.2: DS: Grundet flere henvendelser ang. opslag vedr. salg af kommende 
lagotto hvalpe og reg. af import hunde, er der information under bilag 6.2. 
som ønskes til medlemmer via nyhedsmail. Bilag har været omkring 
Sundhedsudvalg, og ønskes gennemgået af bestyrelsen inden evt. accept 
og opslag. 
 
6.3: DS: Gennemgang af dagsorden referat modtaget fra 
Sundhedsudvalget. Bilag 6.3.A og kommentar dertil 6.3.B På baggrund af 
dette, ønskes dagsordner fra udvalg ikke tilgængelig på hjemmesiden, for 
ikke at skabe parallel dialog. Har udvalg ønsker til bestyrelsen eller 
omvendt, skal de venligst sendes direkte, og ikke via dialog i dagsordner. 
Evt. dagsordner i udvalg er for de enkelte udvalg selv at afklarer, men er 
tilgængelig for klubben via g-drev, i tilfælde udvalg finder sig uberettiget i 
handling, eller man har brug for dokumentation i klubben.  
 

6.1.2: Bestyrelsen stemmer for at Dorthe (DS) får bevilliget tilskud til 
træneruddannelsen hos DKK. 
 
6.1.3: Bestyrelsen vil gerne anbefale Ilse som træner til DLK. 
 
6.1.4: Dorthe (DS) og Ilse må gerne gå i gang. 
 
6.2: Bilag er accepteret og Catja sender nyhedsmail ud. 
 
6.3: Udvalgenes referater skal ikke lægges på hjemmesiden.  
Det er vigtigt at Bestyrelsen og Sundhedsudvalget har en dialog  
omkring de forskellige anbefalinger fra Sundhedsudvalget. 
Sundhedsudvalget inviteres til næste møde hvor vi sammen kan aftale en 
procedure for hvordan vi gør. 
 
6.4: Perfekt - godt arbejde! 
 
6.5: Alle synes det lyder som en god idé med klubmodul.dk 
- bestyrelsesmedlemmerne skal se mulighederne på klubmodul.dk til næste 
møde. 



 

6.4: DS: Vilhelmsborg den 28 August er godkendt af DKK som dobbelt 
udstilling, Kim Bay dommer formiddag og Eksteriør bedømmelse. Helle Dan 
dømmer eftermiddag efter endt arrangement med trøffel søg på bane; 
Concur de cavage. Program og info. for dagen arbejdes der på, og oplæg 
med budget ligger som bilag 6.4, som vi drøfter på næste bestyrelsesmøde 
hvor også indbydelse fremlægges. 
 
6.5: CSR: Bør vi overveje Klubmodul til administration af medlemmer, 
hjemmeside og indbetalinger - vi kan indhente tilbud og vurdere det - se 
evt. Klubmodul.dk 

7. Orientering fra udvalg og 
kalender-punkter: 
Sundhedsudvalg, trøffeludvalg, 
udstillingsudvalg, 
eksteriørudvalg og 
aktivitetsudvalg.  

7.1: Udstillings og eksteriør udvalg: DKK afholder fremover individuel 
Eksteriør Godkendelse, specialklubber må nu kun tilbyde eksteriør 
godkendelser via klub arrangementer, der er forsøgt indsigelse, men afslået 
af DKK. Info: 
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/eksteri%C3
%B8rbed%C3%B8mmelse 
Dansk Lagotto Klub vil i 2021 have mulighed for eksteriør godkendelse på 
Vilhelmsborg den 28 august, og fremover forsøge at have arrangement 2 
gange årligt i forbindelse med andre arrangementer der udbydes i klubben. 
 
7.2: Der er ved at blive lavet oplæg til rosetter til brug ved udstilling og 
eksteriør godkendelse, og i samme tråd noget til brugshunde prøve på sigt, 
for evt. deltagelse og bestået. BR Roset benyttes, og får tilbud. 
 
7.3: For udstilling deltager DLK ikke i år til Hestens dag, men overvejer 
2022, det samme gælder for Vester Hæsinge, og så ser vi til hvordan vi må 
mødes 2021, og åbner deltagelse sammen med Spaniel klubben hvor 
muligt og krydser fingre for DKK må afholde noget.  

7.1: Tak for forsøget - og orientering. 
 
7.2: De bliver så fine 
 
7.3: Ok. 

8. Punkter til nyhedsbrev  Nyhedsmail vedr. stambogsoprettelse og sundhedsregistrering sendes ud 

9. Punkter til næste møde  klubmodul.dk 
Evt. møde med sundhedsudvalget 

10. Eventuelt    

11. Dato for næste møde  7. april kl. 20.00-22.00 på meet 


