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Referat af online bestyrelsesmøde 2022-04-05 kl. 19.00 – 21.00 
 
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 den 2022-02-22 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a. 

1. Vi har modtaget en guide vedr. Datasikkerhed / cyberangreb (whaling) og hvordan man beskytter sig 
mod det. Guiden ligger også på DKK´s hjemmeside 

2. Vi deltager ikke i Hund i Fokus i år. 
 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. En af vores raceambassadører udnyttede tilbuddet om webinaret om Structure and Funktion. 
2. Der afholdes mentalbeskrivelse i Vordingborg den 22. maj. Der er stadig flere pladser. Seneste 

tilmelding er den 15. maj. 
3. Flyball instruktørerne + hjælpere (Vibeke, Rikke, Maria og Jonna) har i weekenden været på et rigtigt 

godt og professionelt kursus i Flyball. Vi holder møde på torsdag, hvor vi skal snakke om, hvad vi 
mangler for at ”gå i luften”.  

4. Vi arbejder i bestyrelsen videre med et sundhedsudvalg – AN og JS er tovholdere på det. 
 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Bestyrelsen har kommenteret på de nye nationale regler. 
2. Der afholdes informationsmøde om lure coursing den 20. april både online og hos Kirsten og Frank. 

 
5. Udstilling 

1. DKK åbner i maj for deres hjemmeside til EDS2023. Vi skal selv have lavet en ny hjemmeside til det, 
som der kan linkes til fra DKK´s side. Den skal indeholdende oplysninger om showground, vores 
udstilling, titler, dommere, overnatningsmuligheder osv. AD og LJ arbejde videre med det. AD og JS 
sørger for at de rigtige priser mm. bliver tastet ind på Hundeweb. 

2. Vi søger hjælpere til udstillingen i Strøby – ca. 1,5 time fredag eftermiddag og ca. 1 time, når det er 
slut lørdag. KK laver et opslag på Facebook. Vi mødes fredag mellem 15 og 16 og stiller sekretariat, 
ringe og borde mm. op. 
Som noget nyt søger vi nu også en speaker til Store Ring. KK laver et opslag på Facebook. 
Der vil som ekstra service være kaffe og te til alle fra kl. 9-11. 
Hallen åbner kl. 8.30. 

3. Der arbejdes på en ny titel DKBPCH. 
 
6. Aktiviteter  

1. Der er arrangeret 5 Påskegåture i den kommende tid. 
 
7. Myndenyt, hjemmeside, Facebook mv. 

1. Som noget nyt arbejder vi på at få oprettet en side for avlshanner på Myndeklubbens hjemmeside. KK 
er tovholder på det. 

2. Vi vil gerne hylde vores æresmedlemmer, så der oprettes en ny side på hjemmesiden til dem. JS tager 
kontakt til Webmaster og sørger for billeder. 
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8. PR 
1. Vi deltager i Hundens Dag med noget LC-træning. 

 
9. Økonomi 

1. Der er ikke noget til dette punkt denne gang. 
 

10. Sponsorer og sponsorater 
1. Intet nyt. 

 
11. Næste møde 

1. Lørdag den 9. april – konstituerende møde efter generalforsamlingen på Fjelsted Kro. 
 

 
12. Eventuelt 

1. Et medlem har tilbudt at komme og massere vores hunde på udstillinger. Vi har aftalt at det kommer 
til at foregå i Vejen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


