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Referat af online bestyrelsesmøde 2022-01-18 kl. 18.30-21.15 
 
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 jule-bestyrelsesmøde den 2021-12-21 blev godkendt. 
2. Der arbejdes stadig på af få en onlinekalender, der kan linkes til hjemmesiden. LJ aftaler nærmere med 

AD. 
3. Inspirationsdage for bestyrelsen som afholdes af DKK, er i år den 22-23. oktober 2022. Samtidigt 

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

1. Nyt udstillingsreglement modtaget fra DKK. Ved næste revidering af vores reglementer skal vi 
fremover henvise til DKK´s generelle bestemmelser for udstillinger og prøver i Danmark. Tekst 
vedhæftet førnævnte mail fra den 23/12-2021. 

2. Dommer- og ringpersonaleinstruktioner modtaget fra DKK. 
3. Britt Siegstad er godkendt til at starte på uddannelsen til eksteriørdommer for gruppe 10. 
4. Martin Baskaran, Spanien er godkendt som dommer til Strøby den 16/4-22 (Gruppe 10 minus whippet 

+ gruppe 5). 
5. Et medlem har forespurgt på en evt. pasningsliste i Myndeklubben. Svaret blev, at man selv laver et 

opslag på Facebook. Det hører ikke under bestyrelsesarbejde. 
6. Takster og honorarsatser for udstilling 2022 modtaget fra DKK. Taksterne er uændrede – kun 

kørepenge er ændret til 3,51 kr./km. 
7. Formandsmødet er flyttet til 23/10-2022. LJ deltager. 
8. DKK har afholdt webinar om hundens øjne med dyrlæge og øjenekspert Tommy Hardon den 13/1-22 – 

kun for udvalg og bestyrelse.  
9. Et medlem vil gerne afholde 2 webinarer om Hundens sprog, samt et hvalpe-unghundekursus. Der 

kommer nærmere info på Facebook senere. 
 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Intet nyt 
 

4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 
1. Dommere til årets LC-konkurrencer forventes at være klar om ca. 3 uger.  
2. Der arbejdes på at gennemgå reglerne, så de er opdateret i forhold til de nye regler. 
3. Formanden for LC-udvalget deltager på næste møde for at snakke om samarbejdet med bestyrelsen. 

 
5. Udstilling 

1. Vi er i fuld gang med at planlægge udstillingen i Vejen i forbindelse med EDS23. Det bliver fredag den 
19/5-2023.  

 
6. Aktiviteter  

1. Påskegåture skal til at planlægges. 
2. Fly Ball: Vibeke, Rikke og Jonna har i sidste uge holdt møde vedr. opstart af Fly Ball i Myndeklubben. 

Her kom rigtig mange gode forslag på bordet. Der er efterfølgende blevet købt bøger, set videoer og 
læst en masse.  
Fly Ball forventes at kunne startes op i løbet af foråret 2022 i første omgang som et pilotprojekt.  
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Det kommer til at køre både på Sjælland og i Jylland.  
Næste møde er på torsdag. 

 
7. Myndenyt, hjemmeside, Facebook mv. 

1. Hjemmesiden er opdateret med udstillingen på Bornholm. 
2. Vores Webmaster og Redaktør inviteres til med til vores møde den 19/2-2022. 
3. Næste deadline er den 15. februar  

 
8. PR 

1. Intet nyt 
 
9. Økonomi 

1. Vi nærmer os afslutningen af 2021-regnskabet og resultatet ser positivt ud. 
 
10. Sponsorer og sponsorater 

1. Fra Agria er modtaget gratis forskningsseminarer om sundhed hos hund (og kat). De kan ses i en 
begrænset periode. 

2. Vi leder stadig efter sponsorer. 
 
11. Næste møde 

1. Lørdag den 19. februar 2022 på Fjelsted Skovkro kl. 9.00 
 
12. Eventuelt 

1. Lagerstatus (opgørelse) 


