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Endelig dagsorden:
1.
2.
3.

6.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om
bestyrelsesvalgets resultat.
Valg af evt. manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til
bestyrelsen.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og der kan
gives decharge til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter.

7.

Behandling af indkomne forslag.

8.
9.

Bestyrelsen fremlægger forslag til budget, kontingent samt arbejdsplan.
Eventuelt.

4.
5.

Ad pkt. 3 – Formandens beretning.
Valg til bestyrelsen.
I henhold til § 13 stk. 1 punkt 3 i klubbens vedtægter er det den 15. marts 2018
via Beagle Klubbens Magasin nr. 1/2018 meddelt, at
Ole Sørensen
Lone Hansen
er på valg - og at alle er villige til at modtage genvalg.
Inden for den i vedtægternes § 13, stk. 1 punkt 4 fastsatte frist (1. april 2018)
har bestyrelsen ikke modtaget yderligere forslag til kandidater.
Da der i henhold til § 13 stk. 1 punkt 7 dermed ikke er opstillet flere kandidater
end der skal vælges, skal der ikke afholdes valg.
Ad punkt 4
I henhold til § 13 stk. 3 punkt 4 skal der på generalforsamlingen vælges 3
suppleanter til bestyrelsen.
Ad punkt 7
Inden for den i § 17 stk. 3 fastsatte frist (1. april 2018) har bestyrelsen
modtaget følgende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslag:
Fra Brian Seitzberg:
Forslag om indførelse af Dansk Vildt spor Championat (DKSCH(V)) og Dansk Elite Vildt spor
championat (DKSCH (EV)). (Se begrundelse sidst i materiale)
Fra Lene Marie Seitzberg:
Forslag om tilføjelse til vedtægternes §9 om sociale medier (se begrundelse sidst i materialet)
Fra bestyrelsen:
- Vedtægtsændring om dato for revisorernes tilbagelevering af regnskab
(se begrundelse sidst i materialet)

Formandens beretning:
Bestyrelsen
I perioden har der været udskiftning af 2 medlemmer i bestyrelsen, idet Michael Johannesen
valgte at udtræde i november måned. Dette har resulteret i, at vi har sagt goddag til et nyt
bestyrelsesmedlem, Vibeke Kampmann, i november måned 2017. Vibeke har kastet sig ind i
bestyrelsesarbejdet med ildhu, hvilket vi hilser velkommen.
Den sidste udtræden er sket ganske nylig, idet Toke Larsen også meddelte sin afgang, og da ingen
af de 2 tilbageværende suppleanter ønskede at indtræde i bestyrelsen, er bestyrelsen den sidste
måned i funktionsperioden decimeret til 6 personer.
Der er grund til at sige tak for den store indsats, som både Michael og Toke har lavet i bestyrelsen,
og tak fordi, at de også gerne vil fortsætte indsatsen i web-teamet.
Vi er en meget forskelligartet sammensat bestyrelse, og det betyder ofte, at diskussionerne er
lange og ivrige, men vi er enige om at holde fast i, at bestyrelsen skal opleves som handlekraftig
og når derfor næsten altid frem til beslutninger, som sikrer driften af klubben, til glæde for alle.
Der er villighed til kompromis’er i bestyrelsen, hvilket absolut er en positiv værdi. Denne værdi har
været gældende gennem hele funktionsperioden.
Vi har bevidst holdt et minimum af møder, hvilket også har betydet, at omkostningerne er
væsentlig reduceret.
Vi har som noget nyt besluttet at synkronisere alle valg til udvalg med valget til bestyrelsen, som
ligger hvert år i 2. kvartal, første gang i 2018. Det sikrer en mere smidig og ensartet arbejdsgang
vedr. valghandlinger mm.
Medlemstal og hvalpe/opdræt
Som det fremgår af regnskabet, er der også en mindre nedgang i medlemsskabsindtægterne fra
2016 til 2017, svarende til en nedgang på ca. 8%. Der er i 2017 registreret i alt 146 hvalpe via
hvalpelisten, hvoraf de 128 er blevet meldt ind i klubben (til en favorabel pris). Det er en fremgang
ift 2016, hvor der blev registreret 87 hvalpe via hvalpelisten, mens 77 hvalpekøbere blev meldt
ind.
Vi oplever, at rigtig mange opdrætterindmeldte medlemmer kun er medlem i det tidsrum, som
deres opdrættermedlemsskab dækker. Herefter falder mange fra. Det kunne tyde på, at nye
medlemmer kan have svært ved at blive fastholdt i klubregi, hvilket kan have mange årsager, alt
afhængig af, hvilken landsdel, man kommer fra og hvilke medlemstilbud, der findes.

Regnskab
Bestyrelsen er meget tilfredse med regnskabet, som stort set balancerer. Der er lidt udsving i de
forskellige aktiviteter, men alt i alt et godt resultat.
Særlig nedbringelse af administrationsomkostningerne og udgifterne til Magasinet er vi glade for.
Det har nu fundet et fornuftigt leje, som matcher omsætningen.
Vi har en egenkapital på 362.000 kr, som giver os muligheder, vi ellers ikke ville have.

VSS og januarfest
Skærbæk Fritidscenter lagde græs og omgivelser til årets VSS 2017, som alt i alt må siges at være
et vellykket arrangement, planlagt og styret af SydJyllands-regionen. En kæmpetak til regionen for
at have taget teten og planlagt et fantastisk VSS. Det kostede lidt flere penge, end vi havde
planlagt, men kigger man på VSS over en årrække, lever det op til hensigten med, at VSS skal
balancere i sig selv.
Januarfesten 2018 blev holdt i Vildbjerg Sportscenter, som lagde gode rammer til et par dage i
godt selskab. Til aftenens hædring af resultater i 2017 var der booket 62 spisende gæster.
Vi har fået gode input til en forbedring af næste års januarfest, så den forhåbentlig bliver endnu
bedre end januar 2018.

Udstilling
Der har været afholdt i alt 11 specialklub-udstillinger i 2017 med gennemsnitlig 64 beagler
tilmeldt. Det er en lille nedgang ift 2016. I 2015 blev der afholdt 15 specialklubudstillinger. Vi
”presses” af de mange DKK-udstillinger – det er jo også begrænset, hvor mange udstillinger pr. år,
der skal afholdes.
Tilmeldingstallet til VSS-udstillinger var hhv 94 og 102, hvilket må siges at være ”very special”.
Med færre udstillinger til de samme udgifter, er vi presset på økonomien, men alligevel er det
lykkes gennem en fælles indsats at komme ud med et godt resultat for udstillingsområdet.
Udstillingsudvalget besluttede (af nød) i midten af 2017 midlertidigt at stoppe for udlevering af
værdikuponer og CAC-gaver, fordi man forudså, at regnskabet ikke ville blive tilfredsstillende. Det
blev regnskabet imidlertid alligevel, og det er glædeligt.
Bestyrelsen har derfor besluttet at genindføre værdikuponerne fra 2018, bl.a. også for at matche
DKK, som giver 25 kr tilbage på hver udstillet hund. Vi har endvidere fundet det vigtigt, at også
CAC-gaverne genindføres på specialklub-udstillingerne. Sammen med udstillingsudvalget har vi
løbende fokus på økonomien, så vi i fællesskab og med rettidig omhu kan sikre et godt resultat
fortsat samtidig med at vi matcher DKK i udstillingsgebyr og værdikuponer.

Lydighed
Beagleklubben har p.t. 3 aktive lydighedspladser, alle i hovedstadsområdet. Vi er hårdt presset af
private udbydere af lydighedskurser, hvilket også afspejles i antal deltagende beagler på vores
pladser. Vi følger løbende deltagerantallet og afregningerne fra lydighedspladser for til stadighed
at vurdere situationen.
Bestyrelsen besluttede i juni 2017 at melde klubben ud af DSS, Dressur Samarbejdende
Specialklubber. Vores baggrund herfor var/er, at Beagle Klubben efterhånden udgjorde en så stor
del af DSS, at der var stort sammenfald mellem vores instruktører og DSS. Vi ønsker endvidere en
større tilknytning til DKK, som er vores ”moderskib”- med de fordele og ulemper, som det måtte
medføre. Vi har lavet en aftale med DKK-regionen i hovedstadsområdet om at må tilbyde træning
for andre racer end beaglen, ligesom vi har gjort tidligere i DSS. Vi forhandler videre med at få
adgang til lydigheds-erfagrupper i DKK-kredsene, så instruktørerne bl.a. ad denne vej har
mulighed for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer.
Vi har i fællesskab med lydighedsudvalget forsøgt at revidere vores afregningsinstruks for
instruktørerne, men har efter en lang proces valgt stort set at bibeholde nuværende
afregningspraksis, som vi efter nøje granskning (og bekymring) har fundet i overensstemmelse
med dansk skattelovgivning.

Spor
Sporudvalget har de sidste år været gennem en stor udskiftning, hvorfor bestyrelsen besluttede at
udskyde valg til Sporudvalget fra 2017 til 2018 – for at give det helt nye udvalg en mulighed for at
sætte sig ”i stolen” og komme på sporet, så at sige.
Beaglen og fantastisk dygtige beagleejere og –førere repræsenterer racen på fornemste vis rigtig
mange steder i landet, bl.a. når der afholdes DM i Schweiss. Også i 2017 placerede en beagle sig i
toppen som nr. 2 (samme hund, som vandt i 2015). Beaglen har vundet DM 3 år i træk og gør sig
hermed bemærket i selskabet af alle jagthunde og aftvinger sig stor respekt selv fra hærdede
schweisshundedommere. Stort tillykke med det.
Der er igen i 2017 afholdt Nordisk venskabskamp i spor, hvor flere ekvipager fra Danmark klarede
sig flot.
Tak til alle, der deltager med deres beagle i sporaktiviteter.

Magasinet
I 2017 skiftede Magasinet format og papir med henblik på at skære ned på trykke- og
distributionsudgifterne. Vi har lavet aftale med et distributionsfirma, som kan udsende Magasinet

billigere, når det pakkes sammen med en mindre lille folder af neutral karakter.
Bestyrelsen vurderer, at det er lykkedes at skære ned på udgifterne uden at skære ned på
kvaliteten. Vi har fået rigtig mange medlemmer til at bidrage til at lave et godt og varieret
medlemsblad, som retter sig mod brede dele af klubben, hvis eneste kontakt til klubben måske er
Magasinet. Kun ved bidrag af historier og artikler fra medlemmerne og en god planlægning fra
redaktionen kan vi sikre, at bredden og kvaliteten bevares.

Afslutning
Klubbens arbejde laves af frivillige og uden denne indsats fra et hav af frivillige havde vi ikke nogen
klub. Der sker løbende udskiftninger alle steder i klubben, hvilket er ganske naturligt, når man
taler om frivilligt foreningsarbejde. Der er grund til at sige stor tak til dem, der har trukket læsset
og tak for de nye, der kommer til.
At arbejdet i klubben er frivilligt skal vi alle værdsætte og samtidig respektere, når vi nogen gange
bliver lidt utålmodige eller utilfredse med forretningsgangen eller den tid, der går, før man måske
får svar. Vi skal i det hele taget holde en god tone over for hinanden – kun på den måde kan vi
bevare vores ry og rygte som en god klub med et enestående sammenhold, som mange andre
klubber misunder os.
Vi har også i det kommende budget sat penge af til en tiltrængt revision af vores hjemmeside og
det er bestyrelsens håb, at vi finder en løsning, som på en gang beholder det værdifulde i vores
nuværende hjemmeside (en hjemmeside, som på mange måder er helt unik og enestående) og på
en gang også skaber mulighed for at have en mere dynamisk og aktiv hjemmeside.

Ole Sørensen

Resultatopgørelse 2017

8

Noter til årsregnskab
2017

9

10

11

12

13

Revisionspåtegning

14

Kontingentfastsættelse 2019 og arbejdsplan 2018
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019.
Bestyrelsens arbejdsplan 2018/2019:
-

Afholde opdrætter- og regionsseminar
Fastholde aktivitetsniveauerne i alle klubbens aktiviteter
Sikre en stabil økonomi
Arbejde for fastholdelse af medlemmer
Fortsat fokus på racens sundhed (racerelaterede sygdomme)
Grundlæggende opdatering af håndbogen
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Forslag til behandling på generalforsamlingen 1:
Jeg ønsker at få indført Dansk Vildtspor Championat (DKSCH(V))
Motivationen herfor:
• Der er etableret et samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark. For at få det mere
synliggjort at der er et samarbejde mellem landene, samt en ensretning på området i
Norden.
• Både Danmark, Norge og Sverige har alle sportypen 20t/600m
• Det vil forberede vores hunde til at forsætte på 20t/1000m, samt at vil det være en stor
fordel at vi i Beagle Klubben har et lille sporchampionat inden for vores race , hvilket i
sidste ende gerne skulle udmunde i, at vi i klubben kan tilbyde noget for alle på alle
niveauer inden for schweissområdet og være opnåelige for Hr og fru Danmark. Det vil også
gøre det mere synligt over for landene uden omkring os
Jeg ønsker at få indført Dansk Elitespor Championat (DKSCH(EV))
Motivation for DKSCH(EV):
Dansk Elite vildspor championat er et championat for de medlemmer der har gået 40 timer/1000
M og for at bibeholde den viden som de mennesker har i Beagle klubben, ville det være en god ide
at indføre dette, sådan at man har en mulighed for at trække på de mennesker som stifindere eller
prøveledere til eks. klubbens prøver.
Som det er nu i klubben, er man i gang med at miste den viden, og det er et stor tab for klubben
og dens medlemmer.
I Beagle klubben har vi efterhånden en gruppe der ikke kan komme længere, så for at give dem en
motivation på at forsætte med at arbejde og være med til at udvikle sporområdet i beagle
klubben kunne man indføre et Dansk elite Vildt spor Champion .
Det ville være med til at fastholde Eliten i klubben, sporlængden skulle gerne være 40t/1000m og
det skulle udmunde i, at vi i klubben kan tilbyde noget for alle på alle niveauer inden for
schweissområdet.
Brian Seitzberg

Forslag til behandling på generalforsamlingen 2:
Ændring af vedtægter § 9 (Kommunikation) om brug af sociale medier:
Motivation for forslaget:
I Beagle Klubbens vedtægter § 9 (Kommunikation) står der ikke nævnt noget om brug af sociale
medier. Beagle Klubben har en officiel side på Facebook, ligesom mange af klubbens regioner også
har en regionsside. Problemet er dog, at det ifølge klubbens vedtægter § 9 stk. 1 og stk. 2 kun er
klubbens hjemmeside og klubbens magasin, der eksisterer som officielle medier og som tegner
klubben udadtil. Derfor bør Generalforsamlingen tage stilling til, hvorvidt der i klubbens vedtægter
bør indføres et nyt stykke angående brug af sociale medier.
Forslag:
Under § 9 (Kommunikation) indsættes et nyt stykke 3 angående sociale medier:
16

Stk. 3
og
klubbens

Beagle Klubben benytter sociale medier til brug for information om racen, klubben
klubbens aktiviteter. Klubbens medlemmer bør kun benytte disse sociale medier, jf.
retningslinjer om brugen heraf.

Stiller for forslaget:
Lene Marie Seitzberg

Forslag til behandling på generalforsamlingen 3:
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring/-justering af §15, stk 3, således af fristen for
tilbagelevering af revideret regnskab sættes til 30. marts.
Original tekst stk 3:
”Regnskabet med revisorernes underskrifter og eventuelle bemærkninger tilbageleveres til
bestyrelsen senest den 15. marts.”
Nyt forslag til tekst:
”Regnskabet med revisorernes underskrifter og eventuelle bemærkninger tilbageleveres til
bestyrelsen senest den 30. marts.”
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