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Endelig dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om 

bestyrelsesvalgets resultat. 
4. Valg af evt. manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen. 
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og der kan 

gives decharge til bestyrelsen. 
6. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter. 
7. Behandling af indkomne forslag. 

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

 
 
Ad pkt. 3 – Formandens beretning. 
 
Valg til bestyrelsen. 

I henhold til § 13 stk. 1 punkt 3 i klubbens vedtægter er det den 15. marts 2017 
via Beagle Klubbens Magasin nr. 1/2017 meddelt, at  
 

Toke Larsen 
Mette Nødskov 
Tina C. Clausen 

  
 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 2017) 
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 2017) har bestyrelsen 
modtaget følgende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

  
1:  Elitespor 

2: Mulighed for at træne schweiss 

3: Dråbespor 

4: Klimaet i Nordjylland 

  

 

  



Formandens beretning 
 

Forud for Beagle klubbens ordinære generalforsamling vil jeg her fremlægge min 
beretning for året 2016. 
 
BESTYRELSEN 
Bestyrelsen havde i foråret 2016 nogle samarbejdsvanskeligheder, som resulterede i, 
at 4 bestyrelsesmedlemmer trak sig fra bestyrelsen, kort inden generalforsamlingen. 
Dette betød at 4 nye medlemmer trådte ind i bestyrelsen, nemlig undertegnede 
Toke Larsen, Helle Stenger Jürgensen, Michael Johannesen og Tina Jason Clausen. 
Helle Stenger Jürgensen valgte dog efter et halvt års tid at trække sig fra bestyrelsen 
af personlige årsager, hvorfor Ole Sørensen kom til i stedet. 
Bestyrelsen er bredt sammensat, og har ikke de samme meninger om alt. Men vi 
formår, at finde enighed i de rigtige kompromiser, hvilket jeg mener er til stor gavn 
for klubben.  
Grundet den turbulente start på året, har bestyrelsen fundet det nødvendigt, at 
holde 8 bestyrelsesmøder i alt, mod normalt 6. Dette afspejler sig naturligvis også i 
årsregnskabet. 
 
 
MEDLEMSTAL  
Medlemstallet faldt en smule i 2016. Dette skal dog ses i lyset af, at antallet af 
hvalpe, og dermed hvalpeindmeldelser er faldet tilbage på 2014-niveauet på 
omkring 105 stykker. Ser man bort fra dette fald, ligger medlemstallet stabilt. Nøglen 
til en medlemsfremgang er, at fastholde de nuværende medlemmer ved at fortsætte 
med, at have nogle spændende aktiviteter samtidigt med, at opdrætterne får solgt 
nogle flere hvalpe, og dermed indmeldt nogle flere medlemmer i Beagle Klubben. I 
2016 blev afholdt 2 opdrætterseminarer, samt yderligere et foredrag på VSS, og ud 
fra opbakningen til dette konstaterer jeg, at der stadig er en god interesse i, at 
opdrætte beagler.   
 
  
REGNSKAB 
Årsregnskabets resultat for 2016 blev på -98.820 kr., som skal ses i lyset af, at 
egenkapitalen var på 458.000 ved årets indgang. Revisionen havde ved 
gennemgangen af årsregnskabet for 2015, bemærket den forholdsvis store formue, 
og opfordret bestyrelsen til, at lade den komme medlemmerne til gode.  
Derfor har bestyrelsen bl.a. bevilget penge til GPS’ere til sporudvalget, har støttet 
mantrailing introduktion, har købt reklame-merchandise som også har været et stort 
ønske, og meget andet. 
 
Nogle udvalg levede i 2016 ikke op til de fastlagte budgetter, og flere præsterer et 
stykke fra hvad de har gjort tidligere.  
 
Beagle Klubben har stadig en god økonomisk ballast, i en egenkapital på omkring 
360.000 kr. 
 
Regnskabet for 2016 er af vores revisorer godkendt uden anmærkninger. Dog 
anbefaler revisionen, at klubbens omkostninger i højere grad løbende tilpasses det 
til enhver tid værende niveau for indtægterne. 
 
HVALPE OG OPDRÆT 
I 2016 blev registreret 115 DKK stambogsførte beagler, i forhold til 198 året før. Det 
er et fald som bringer os tilbage til 2014 niveau. Det er ærgerligt, at vi er gået tilbage 



igen på dette punkt. Ikke mindst fordi, at det gør det nemmere, at sælge hvalpe for 
vores konkurrenter udenfor DKK. Men også fordi det kan blive en ond spiral for 
hvalpesalget, hvis beaglen bliver en for sjælden gæst i gadebilledet. 
 
 
VSS OG JANUARFEST 
Very Special Show blev i 2016 afholdt ved Skjern Å i region Midt-Vestjylland. På trods 
af udfordringer med vejret, lykkedes det for den lille flok frivillige, at få stablet et 
godt og vellykket arrangement på benene. Det er vores frivillige som bærer klubben, 
og det var dejligt at se hvordan VSS-gruppen stod sammen for, at skabe rammerne 
for de af Beagle Klubbens medlemmer, som deltog i begivenhederne på VSS på den 
ene eller anden måde. Mange tak for det. 
I Januar fejrede vi traditionen tro årets Januarfest. For første gang blev dette afholdt 
i Musholm centret i Korsør. Det var et skønt sted, med flot natur omkring centret, og 
fine overnatningsmuligheder tæt ved. Selve udstillingssalen var lys og indbydende, 
hvilket gjorde de to udstillinger i forbindelse med arrangementet særdeles 
behagelige. Lørdag aften fejredes de bedste hunde i alle disciplinerne med uddeling 
af diplomer og rosetter. Traditionen tro blev Årets Nuser også uddelt, og denne gang 
til Karin Jallov. Der skal lyde en stor tak til arrangørerne for et virkelig veltilrettelagt 
arrangement, og også en stor tak til alle deltagerne for at være med til at gøre denne 
weekend rigtig hyggelig. 
 
 
UDSTILLING 
Tilmeldingstallet til Beagle Klubbens udstillinger i 2016 ligger nogenlunde på niveau 
med året før. I 2016 var der tilmeldt 69 beagler pr. udstilling i gennemsnit, fordelt på 
11 udstillinger. Det er 4 udstillinger færre end i 2015.  
Opmuntrende var det at se, at tilmeldingerne til VSS i 2016 var omkring 20% højere 
end året før. Very Special Show er, som navnet antyder, en ganske særlig udstilling, 
og dette vedbliver den kun med at være, hvis tilmeldingstallet er højt. Om vi når 
fordums tids tilmeldingstal igen vil fremtiden vise. 

 
 

LYDIGHED 
Det er en lille skare der holder gang i lydighedsaktiviteterne, men på trods af dette 
bliver der arbejdet ihærdigt med, at holde gang i aktiviteterne på Beagle Klubbens 3 
træningspladser.   
Desværre var der ikke lydighed på programmet til VSS i 2016, da lydighedsudvalget 
vurderede, at det ville blive svært, at få tilmeldinger nok til en officiel prøve.  
 
 
SPOR 
I maj 2016 skete der en større udskiftning i sporudvalget, og de nye medlemmer har 
haft et travlt år. 
Bl.a. har udvalget gennemført ”mantrailing” seminar på Skullerodsholm på Fyn. 
Mantrailing er en spændende aktivitet, som kan laves overalt, og på steder hvor det 
ikke er muligt at få adgang til en skov, og det er en aktivitet som stadig vokser. 
Nosework er også kommet til, og interessen for at gå spor har generelt været stor. 
2016 var året hvor Beagle Klubben for første gang var arrangør af en venskabskamp i 
schweiss-spor. Den kom til at foregå mellem Danmark og Norge, og var en udløber af 
længere tids planlægning. 
Der har som nævnt været en fin aktivitet indenfor spor, og de nævnte aktiviteter er 
blot nogle af flere. 
 



 
MAGASINET 
Magasinet fik i 2016 en ny redaktion, med det formål, at løfte kvaliteten, og bidrage 
med nye idéer og engagement. Der er lavet en langsigtet plan, som skal sikre en 
ensartet kvalitet i bladene. Magasinet er en vigtig del af Beagle Klubben, som også 
bidrager til at fastholde medlemmer, og til at udbrede viden om og kendskab til 
Beaglen. 
 
TAK 
Til sidst en stor tak til alle de mange frivillige i Beagle Klubben, der har ydet en 
kæmpe indsats for, at kunne tilbyde såvel 2-benede som 4-benede, en masse 
spændende oplevelser i løbet af året. Jeg mener, at vi i Beagle Klubben har et 
enestående sammenhold, som mange specialklubber kun kan misunde os. Vi skal 
udnytte dette sammenhold til, at få endnu flere nye medlemmer inkluderet i vores 
klub således, at vi også i fremtiden har mindst lige så mange frivillige hænder som i 
dag.  
 
Endnu engang tak, 
 
Toke Larsen 

 

 



 
Resultatopgørelse for perioden  

 
1. Januar - 31. December 2016 

        

        1000 kr. 
 Noter Resultat   Budget 
   2016 2015 2014   2016 2017 2018 

           

           

  Medlemskontingent 222.807 231.156 228.950   229 230 225 
 1 Magasin -135.873 -153.805 -153.139   -155 -154 -130 
 2 Administration og øvr. omk. -121.972 -104.717 -85.294   -85 -85 -85 
 3 Web -3.211 -5.457 -5.165   -5 -7 -20 
  Udvalgsandel - - 18.565   21 0 0 
  Generalforsamling -10.867 -2.920 -3.638   -5 -3 -5 
 Resultat før aktiviteter og         

 sekundære poster -49.116 -35.743 278   0 -19 -15 

           

           

  VSS lejr/fest -5.157 5.855 18.537   0 0 0 
 4 Udstilling -821 45.876 17.016   20 20 25 
 5 Lydighed 5.354 9.906 8.110   4 6 5 
 6 Agility -1.091 -1.511 101   -2 -2 -1 
 7 Spor 204 471 -2.207   5 5 5 
 8 Hvalpeanvisning og genplacering 1.600 6.110 5.050   6 6 2 
 9 Regioner -2.711 259 -4.689   0 0 0 
  Januarfest 5.357 -4.901 -3.459   0 0 0 
           

 Aktiviteter 2.735 62.064 38.460   33 35 36 

           

 Resultat før         

 sekundære poster -46.381 26.321 38.737   33 16 21 

           

           

  Opdrætterseminar (2016: 2) -18.713 -2.187 -10.556   -15 -15 -8 
  Regions- og udvalgsmøde -8.174 0 -1.180   0 0 -8 
  Uddannelse -700 -10.297 -7.563   -15 0 0 
  Sundhedsudvalg -3.897 - -     0 
 10 Ekstraordinære Udgifter -18.282 0 694   0 0 -1 
 11 Renter og gebyrer -3.941 245 317   0 0 -1 
 12 Webshop  1.268 -863 1   1 1 1 
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  Andre aktiviteter og invest. 0 0 0   0 0 0 
           

 Sekundære poster -52.439 -13.102 -18.287   -29 -14 -17 
           

  Årets resultat -98.820 13.219 20.450   4 2 4 
          

          

          

 Balance pr. 31. December 2016  

          

 Noter 2016 2015 2014     

          

  Aktiver        

          

 13 Likvide beholdninger 357.867 483.166 468.565     

 14 Tilgodehavender 5.781 42.931 38.572     

 15 Præmie/lagerbeholdninger 101.084 57.199 59.665     

          

  Aktiver i alt 464.732 583.296 566.802     

          

  Passiver        

          

  Gæld        

  Forudb. kontingenter 55.472 48.479 43.450     

  Forudb. Anmeldelsesgebyrer 1.370 0 0     

  Forudb. januarfest 23.525 6.364 5.078     

 16 Skyldige omk./periodeforskydn. 18.504 59.552 39.948     

 17 Hensættelser aktiviteter 0 0 26.000     

  Hensættelse præmie forpligtelse 6.425 10.645 7.290     

          

   105.296 125.040 121.766     

  Egenkapital        

  Primo 458.256 445.036 424.586     

  Årets resultat -98.820 13.219 20.450     

          

  Ultimo 359.436 458.256 445.036     

          

  Passiver i alt 464.732 583.296 566.802     
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Noter til årsregnskab 2016 

         

Noter    2016 2015 2014  

         

1. Magasin        

 Trykning    -93.438 -103.823 -103.758  

 Porto, kontorartikler, telefon m.m. -46.185 -50.533 -50.199  

     -139.623 -154.355 -153.957  

         

 Annonceindtægter, medlemmer  3.750 550 2.600  

 Annonceindtægter, kommercielle 0 0 0  

 Diverse omkostn./indtægter  0 0 0  

 Friabonnementer (overf.til udvalg) 0 0 0  

 Magasinudvalg   0 0 -1.783  

         

     -135.873 -153.805 -153.140  

         

2. Administration og       

 øvrige omkostninger      

 Telefon    -7.950 -8.400 -6.900  

 Porto    -2.258 -3.155 -1.845  

 Rejser, kørsel og fortæring  -74.899 -52.168 -46.201  

 Online-gebyrer   -2.504 -3.243 -2.762  

 Kontorartikler   -2.807 -20.755 -2.479  

 PC til regnskab   0 0 0  

 Gaver    -625 -2.099 -3.835  

 Øvrige omkostninger   -3.131 -274 0  

 Kontingentopkrævning  -5.172 -4.689 -3.869  

 PR aktiviteter   -12.834 -2.408 -5.107  

 Licens økonomisystem mv  -5.324 -3.309 -3.555  

 Revision & regnskab   -653 0 -1.084  

 Lovudvalg    0 0 0  

 Forsikringer    -3.815 -4.085 -4.730  

 Køb af vandrepræmier/årsdiplomer 0 -133 -2.929  

         

     -121.972 -104.717 -85.294  
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3. Web        

 Medlemsannoncer   0 0 -480  

 Opdrættervejviser   8.000 7.200 7.200  

 Telefongodtgørelse og adm.omkostn. -2.100 -2.400 -1.600  

 Webhotel, domæner, webshop mv.  -9.111 -9.285 -10.285  

 Rejser, kørsel og fortæring  0 -972 0  

 Annoncer    0 0 0  

         

     -3.211 -5.457 -5.165  

         

         

4. Udstilling        

 Tilmeldingsgebyrer   252.355 320.765 251.545  

 Roset sponsorater   500 500 500  

 Katalogsalg    1.290 1.690 1.520  

 Udvalgsandel 5%   0 0 -12.577  

     254.145 322.955 240.988  

         

 Dommerudgifter   -76.537 -95.335 -64.143  

 Ringpersonale i øvrigt  -17.023 -17.671 -14.044  

 Forplejning dommer + pers. på udstill. -9.002 -9.519 -7.104  

 Hal-/Arealleje   -29.066 -22.023 -19.973  

 Rosetter, bånd og gravering  -19.110 -27.876 -37.259  

 Præmieforbrug incl. kuponer  -51.282 -44.356 -39.724  

 Katalogkøb og -tryk   -1.680 -740 -1.330  

 EDB kørsel, DKK   -21.333 -34.293 -19.037  

 Internetabonnement   -3.821 -3.912 0  

 Øvrige omkostninger   -3.890 -4.185 -3.669  

 Udstillingsudvalg   -15.884 -8.868 -11.722  

 Udstillingsleder, rejsegodtgørelse -6.338 -8.300 -5.967  

     -254.966 -277.079 -223.972  

         

     -821 45.876 17.016  

         

5. Lydighed        

 Kursusgebyrer   39.600 56.450 59.200  

 Omkostninger ved kurser  -27.235 -33.764 -36.916  

 Udvalgsandel 5%   0 0 -3.596  

 Resultat kurser   12.365 22.686 18.688  
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 Hensættelse fra 2012  0 0 0  

 Hensættelse ¨til 2014   0 0 6.000  

 Dressurudvalget   0 -629 -572  

 Seminarer og møder   0 0 -7.829  

 Materiel    0 -1.390 0  

 Årsrosetter, gravering mv.  -1.340 -2.882 -4.619  

 Præmieforbrug (kurser)  -859 -4.708 -90  

 DSS-aktiviteter   -4.812 -1.478 -1.259  

 Stævner og konkurrencer  0 0 -917  

 Dressur VSS   0 -1.693 -1.291  

         

     5.354 9.906 8.111  

         

         

6. Agility        

 Kursusgebyrer   0 0 0  

         

 Årsrosetter, gravering mv.  -270 -266 -162  

 Agilityudvalget   0 0 0  

 VSS    -821 -1.246 263  

         

     -1.091 -1.511 101  

         

7. Spor        

 Prøve- og træningsgebyrer  47.420 47.395 35.675  

 Omkostn. ved prøver og træning  -33.158 -36.835 -29.619  

 Udvalgsandel 5%   0 0 -2.391  

 Resultat prøver/træning  14.262 10.560 3.665  

         

 Schweissudvalget   0 -5.938 -2.603  

 Diverse omkostninger   -914 -1.328 -394  

 Stifinder- og sporlæggerkurser  -2.304 0 0  

 Mantrailing intro   -10.222 0 0  

 Årsrosetter    -1.707 -886 -513  

 Præmieforbrug   -12 -3.477 3.825  

 VSS    1.101 1.540 2.194  

         

     204 471 6.174  
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8. Hvalpeanvisning/Genplacering     

 Indtægter hvalpeliste   1.000 5.760 4.400  

 Indtægter genplaceringsliste  600 350 600  

 Indtægter unghundeliste  0 0 50  

 Omkostninger   0 0 0  

         

     1.600 6.110 5.050  

         

9. Regionerne       

 Nordjylland    -969 2.319 -904  

 Østjylland    -306 -291 -636  

 Vestjylland    -199 -35 -10  

 Sydjylland    -632 -352 -671  

 Fyn    31 -74 -1.744  

 Nordsjælland   -636 -111 -210  

 Sjælland    0 -1.198 -514  

 Bornholm    0 0 0  

         

     -2.711 259 -4.689  

         

10. Ekstraordinære indt./udg.      

 

2 guldnåle uddelt i 2014 (udtaget af 
lager) -3.294    

 Telt region Nordjylland  -2.005    

 Turvogn region Nordsjælland  -1.798    

 2 x GPS til schweiss   -11.200    

 Div. diff. ved betaling med kuponer 15      

         

     -18.282      

         

11. Renter og gebyrer       

 Renter, gebyrer   -4.068 -14 59  

 Opsparing, renter   127 259 258  

         

     -3.941 245 317  

         

12. Webshop        

 Online-salg     2.702 1.320 3.088  

         

 Vareforbrug Online-salg  -1.434 -2.183 3.087  
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 Div.omkostn.   0 0 0  

            

         

     1.268 -863 6.175  

         

13. Likvide beholdninger      

 DB 1569449   5.496 25.547 5.930  

 DB 11545246   2.130 4.503   

 DB 10027756   29.025 54.185 25.044  

 DB 10026245   73.681 61.105 126.777  

 DB 10833981   6.741 6.741 7.774  

 DB 10755328   32 32 171  

 DB 10512794   6.113 56.989 51.799  

 DB 3103274796   14.246 51.191 32.273  

 DB 3103274818   207.397 207.270 207.011  

     344.861 467.564 456.780  

         

 Regioner    10.239 10.606 10.347  

 

Schweiss - kassebeholdn. 
træningspladser 2.512 5.842 2.182  

 Lydighed    0    

 Agility    0 0 0  

 UHM    0 0 0  

 Udstilling    0 0 0  

 VSS    255 0 2.580  

 Diverse mellemregninger  0 -845 -3.324  

         

     357.867 483.166 468.565  

         

14. Tilgodehavender       

 Tilgodehavender hos medlemmer 0 14.006 37.557  

 Afregning træningspladser mv  3.731 0 0  

 Tilgodehavende hos DKK   0 28.100 0  

 Teller kreditkort (tidl. PBS)  2.050 825 1.015  

         

     5.781 42.931 38.572  

         

         

15. Lagerbeholdninger       

 Udstilling    57.030 15.396 12.809  

 Dressur    16.435 17.294 22.002  
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 Schweiss    6.349 6.361 4.945  

 Webshop     9.741 3.326 5.086  

 Guldnåle    11.529 14.823 14.823  

         

     101.084 57.199 59.665  

         

         

16. Skyldige omk./periodeforskydn.     

 Buch's (Mag nr. 4)   0 24.851 26.215  

 Postdanmark (Mag nr. 4)  14.701 14.308 13.149  

 DKK udstillingsfakturaer  0 22.223 2.990  

 Øvr. skyldige omk./periodiseret  3.803 -1.830 -2.406  

         

     18.504 59.552 39.948  

         

         

17. Hensættelser aktiviteter      

 Udstilling    0 0 26.000  

 Schweiss    0 0 0  

 Dressur    0 0 0  

     0 0 26.000  
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Revisionspåtegning 
 

Vi har som revisorer, valgt af Beagle Klubbens generalforsamling, revideret Beagle 

Klubbens regnskab for 2016. 

Set i lyset af at regnskabet for 2016 udviser et meget stort underskud, som reducerer klubbens 

egenkapital med 21 %, har vi udført en revision med helt særlig fokus på de områder der i særlig 

grad bidrager til dette underskud, ligesom vi på udvalgte områder har gennemgået tidligere års 

regnskaber – for at se om der har været omkostningsposter, som afviger væsentligt i forholdt til 

tidligere år. 

Vi finder at bogføringen har været tilrettelagt og udført på forsvarlig vis. 
 

Der er foretaget stikprøvekontroller af om der er overensstemmelse mellem bilag og bogføring, 

ligesom vi har kontrolleret om klubbens omkostningsinstruks bliver fulgt. På dette sidste punkt 

blev der konstateret, at der i en periode af året var blevet afregnet enkelte kørselsgodtgørelser 

til en lidt højere sats end tilladt, men vi konstaterede også at der var blevet rettet op på dette, 

straks man var blevet bekendt med det. Og det skal understreges, at det kun var en meget lille 

forskel. 

Vi har ligeledes fået forelagt dokumentation på at det bogførte samlede indestående i Danske 

Bank, også svarer til en årsopgørelse fra Banken. 

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af Beagle Klubbens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016. 

 

Bemærkninger og anbefalinger 
 

Vores revision har vist endog store omkostningsstigninger hen over de sidste 4 år, hvor bl.a. 

udgifterne til afholdelse af bestyrelsesmøder er steget langt udover den normale prisudvikling. 

Disse udgifter er gradvis steget fra et rimeligt stabilt niveau på mellem 20 og 25 tusinde kroner 

årligt – til nu at være på ca. 75 tusind kroner i 2016. 

Bestyrelsen har for et par år siden, besluttet at kørselsgodtgørelser altid afregnes med statens 

højeste takst, hvilket vi kan konstatere er en ikke uvæsentlig faktor i disse omkostningsstigninger. 

Og denne høje sats strider i flere tilfælde også med omkostningsinstruksens krav om at benytte 

billigste transportmiddel. 
 
Det faktum at klubbens indtægter generelt er faldende, både hvad angår 
kontingentindtægter og 

på aktiviteterne, gør at vi finder det bekymrende at omkostningerne samtidig er stigende. Og vi 

vil gerne opfordre bestyrelsen til at drage omsorg for, at klubbens omkostninger i højere grad 

løbende tilpasses det til enhver tid værende niveau for indtægterne. 
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Bestyrelsen besluttede for nogle år siden, at klubbens udvalg skulle være med til at dække nogen 

af klubbens fællesudgifter, hvilket ikke sker med samme sats år for år – faktisk er der år hvor det 

slet ikke praktiseres. Denne praksis finder vi værende på kant med regnskabsloven, da det gør en 

retvisende sammenligning af flere års regnskaber næsten umulig – eller i hvert fald kræver endog 

stor regnskabsforståelse. Hvorfor vi gerne vil opfordre bestyrelsen til at afskaffe denne ordning 

igen. 

Vejle, den 19. marts 2017 
 

   
 

Jens Løber Jensen    Aage Jakobsen 
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Regnskabspåtegning 
 

Årsregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens særlige 

aktiviteter og vilkår. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,således at årsregnskabet giver et 

retvisende billede af foreningens årsresultat, finansielle stilling samt aktiver og passiver. 

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

19. marts 2017 

 

   
Lone Hansen Kasserer   Pia Ahlen Regnskabsfører 
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Kontingentfastsættelse og arbejdsplan 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 
Bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år: 
 

- Samme aktivitetsniveau 

- Arbejde for fastholdelse af medlemmer 

- Fortsat fokus på racens sundhed 

- Fortsat fokus på antallet af hvalpe 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

19 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen: 
 

Punkt 1 – Elitespor 

I referat fra spor udvalg den 15. feb. 2017 står der at udvalget beslutter at indstille til bestyrelsen 
at der ikke er behov for elitespor. 
Bare i 2016 var der 7 beagler til prøve på 600 meter 20 timer, 10 beagler på 1000 meter 20 timer 
og 4 beagler på 1000 meter 40 timer, det var 21 hunde. 
Til sammenligning var der 20 hunde tilsammen på 3 timers 400 meter og 20 timer 400 meter. 
Jeg vil gerne spørge på hvilken baggrund det er besluttet, at der ikke er behov for elitespor? 
 

Forslagsstiller: Karin Husbye 
 

Punkt 2 – Mulighed for at træne schweiss 

Mulighed for at træne schweiss i klubben er efterhånden meget begrænset og prøver ligeså, det er 
kun begynder spor der bliver tilbudt til prøver og begrænset antal. Der er sket et voldsomt fald i 
muligheder og niveau siden det nuværende sporudvalg kom til. Jeg vil gerne vide hvordan i har 
tiltænkt at tilgodese de mange medlemmer der træner schweiss på fortsætter niveau? Eller er alle 
de medlemmer bare er kuttet af, skal de ikke tilgodeses, eller det kun er for visse medlemmer at 
man arbejder? 
 

Forslagsstiller: Karin Husbye 

 

Punkt 3 - Dråbespor 

Hvorfor bliver der kun tilbudt dråbespor på prøve? 
 

Forslagsstiller: Karin Husbye 
 

Punkt 4 – Klimaet i Nordjylland 

Der står i et bestyrelses referat at klimaet er blevet bedre i Nordjylland, er dette er korrekt? 
Hvorfor er Dronninglund så ikke længere træningsplads under beagleklubben? 
 

Forslagsstiller: Karin Husbye 

     

 

 
 
 
 


