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Referat af bestyrelsesmøde, Horsens den 2021-07-04 
 
Til stede: Lars Johansen (LS), Annette Nyholm (AN), Allan Dambo (AD), Karin Koch (KK). 
Referent: Jonna Sørensen (JS) 
 
1. Siden sidst, herunder godkendelse referater, indkommen post og opfølgninger 

1. Referat fra online bestyrelsesmøde 2021-06-15 blev godkendt. 
2. Bestyrelsen har besluttet at offentliggørelse af kandidater til Året Mynde og racevindere, kun gælder 

ejere, der aktivt har truffet et valg om offentliggørelse. Efter skriftlig henvendelse fra ejerne, kan 
placeringerne offentliggøres. BB er orienteret. 

3. Særordning vedr. Klub Junior Champion gælder hele 2020 og indtil 30/6-2021. Er lagt på nettet den 
19/6. 

4. Klub Jubilæumsvinder 2021 diplomer - er sendt ud til 42 glade vindere. 
5. Tillykke til Mette Mørkegaard, som nu er ny autoriseret dommer for Italiensk Mynde, Irsk Ulvehund, 

Saluki og Whippet. 
6. Aktiviteter lagt ud indtil juni 2023 under begivenheder på Facebook. 

 
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a. 

1. Bestyrelsen efterspørger stadig kompetencer fra medlemmerne. 
2. Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra et medlem vedr. etik i avl. Vi har diskuteret det og 

vedkommende har fået et svar med henvisning til DKK´s etiske anbefalinger om avl. 
3. Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et andet medlem, som spørger, om det er muligt at flytte en ny 

champion til Champion klasse efter udløb af sidste tilmeldingsfrist. Vi vil gerne præcisere, at det IKKE 
kan lade sig gøre jf. DKK´s udstillingsreglement. 

4. Vagtplan for DKK´s frivillige IT-hotline på udstillingsdage i juli. Hjælp er mulig mellem kl. 9-11. 
 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Nyt fra DKK Mentalbeskrivelsesudvalget – alle hunde kan nu beskrives. AN og LJ laver en præsentation 
klar til Myndenyt med billeder. 

 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Der er styr på konkurrencen næste weekend. PM sendes denne weekend. Katalog er klar på dagen. 
2. Motor til continuos loop maskinen er kommet hjem. 

 
5. Udstilling 

1. Ny dommer valgt til whippet-hvalpe og babyer i Nørresundby pga. ekstraordinært mange tilmeldinger.  
2. Vi undersøger muligheden for at afholde en ekstra udstilling på Bornholm fredag den 13/8-2021. 
3. AD indkøber fremtidige cert-rosetter. 

 
6. Aktiviteter  

1. Hund i Fokus. Vi laver en continuos loop bane på Vilhelmsborg. LJ er kontaktansvarlig. 
2. St. hestedag. Der er aftalt, at vi får det samme område, som vi plejer. Der skal laves continuos loop om 

lørdagen. LJ spørger Signe vedr. skilte til Lure Coursing. Efterspørger ligeledes et team til continuos loop 
om lørdagen med start kl. 9.30. 

 
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. Der arbejdes på at oprette en elektronisk kalender. 
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8. PR 
1. Priser på tøj med Myndeklubbens logo i 2021: 

Varenr. Normalpris Tilbudspris 
T´shirt   510 160,- 125,- 
Hoodie  638 400,- 325,- 
Softshell   875/876 750,- 600,- 
Sportsjakke 621054 900,- 700,- 
Strikjakke  850 850,- 650,- 

 
 
9. Økonomi 

1. Status på økonomi er gennemgået. Budgettet holder indtil videre. 
 
10. Sponsorer og sponsorater 

1. Velkommen til vores nye sponsor; Faunakram. 
 
11. Næste møde 

1. Online tirsdag den 13/7-2021 
 
12. Eventuelt 

 


