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Referat fra online bestyrelsesmøde 2022-09-13 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. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra den 16. august 2022 blev godkendt uden 
bemærkninger. 

2. DKK har autoriseret Mette Mørkegaard som eksteriørdommer for Cirnero dell’Etna, Pharaoh Hound, 
Podenco Canario. 

3. Vores pengeinstitut har fornyet vores Aftale for Betalingsservice for Myndeklubben. 
 
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a. 

1. Mail modtaget vedr. Greyhound hvalpe fra Helén Hedenberg. AN har svaret. 
2. Mail fra DKK med opdateret racestandard for Chart Polski. Oversættelsen er blevet revideret, så den 

svarer til FCI´s seneste version. Den opdaterede racebeskrivelse ligger under racen på hjemmesiden. 
3. Inspirationsdage afholdes af DKK den 21-23 oktober i Skælskør.  

Lars deltager i Formandsmødet.  
Hele bestyrelsen deltager lørdag og søndag i forskellige spændende foredrag. Der tilmeldes enkeltvis 
inden den 10/10. 
 

3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 
1. Flyball – to nye datoer er lagt på NemTilmeld. 
2. Sundhedsudvalg – der er indkaldt til opstartsmøde på torsdag. 
3. Udstillingsudvalg   

Ida deltog i mødet med et kort referat. 
Udstillingsudvalget har holdt to møder siden opstartsmødet den 23/8 og har konstitueret sig som 
følgende; Sabine er valgt som formand og Anne E. er sekretær. 
Udstillingsudvalget foreslår at arrangere et skue søndag den 22. januar 2023 i Strib. Evt. kan der 
arrangeres lidt ringtræning inden skuet. Budgettet, dommerforslag mm. blev gennemgået. JS sender 
liste over dommer der er i gang med at uddanne sig til dommer for mynderne. Udstillingsudvalget 
skal undersøge om det er muligt og finde en billigere hal – evt. en skolehal. 
Vær obs på Kredsudstillinger. 
Udstillingsdatoer for 2024 blev gennemgået. Udstillingsudvalget har lavet en rigtig fin og meget 
overskuelig kalender med udstillinger lagt ind fra både DKK, Sverige og Norge. 
Der skal oprettes en mappe til udstillingsudvalget på Dropboks (AD og JS går videre med det). Her 
kan referater og andre dokumenter lægges, såsom den nye kalender. 

 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Uddannelsesbog oprettes til alle frivillige til Lure Coursing som har gennemgået en uddannelse som 
f.eks starter, pilot osv. Den oprettes på engelsk. 

2. Lure Coursing i Roskilde blev aflyst pga. alt for meget skidt og skrammel på pladsen, så det ville være 
uforsvarligt for hundene af løbe. Deltagerne var som udgangspunkt glade for beslutningen.  
LJ har taget det med til et møde og klaget over tilstanden af banen. Det er taget med højere op og 
Kommunen vender tilbage i forhold til eventuel erstatning (af tab og udgifter).  
Kallerupbanen åbnede op for de hunde, som skulle have løbet om. Det var en hyggelig dag. 
Vi arbejder på at finde et andet sted at være til næste år. 
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5. Udstilling 
1. Udstillingen i Roskilde forløb næsten som den plejer. Området bar dog præg af, at der havde været 

Festival tidligere, da var bl.a. glasskår ved ringene, samt opgravninger – og pga. regn fredag nat, var 
det en smattet omgang lørdag morgen…. På trods af at vi fredag havde flyttet ringene om fredagen. 
(Store Hestedag havde denne gang valgt at stille ringene op for os). 
Vi var blevet lovet Partoutbilletter, men fik kun dagsbilletter. Priserne var steget og servicen var 
blevet dårligere. AD laver en skriftlig tilbagemelding (evaluering) til Store Hestedag. 
Vi vil fremadrettet finde et andet sted. Måske sammen med Hund i Fokus? JS skriver til DKK og hører 
om datoen er kendt. 

2. Assentoft – AD og JS holder et møde og planlægger nærmere. Der laves et opslag på Facebook ca. 10 
dage før, hvor vi søger hjælpere til at lægge tæpper på, samt tømning af trailer mv. 

3. Hjemmesiden vedr. udstillingen i forbindelse med EDS er godt på vej. AD og LJ er på den. 
4. LJ kommer næste gang med et oplæg til nye ting, vi kan sælge i sekretariatet. 

 
6. Aktiviteter  

1. Vi forsøger at arrangere Julehygge både i Jylland og på Sjælland. KK er tovholder på Sjælland og AD 
er i Jylland. 

2. Nytårsgåture er AN tovholder på. 
 
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. Der er kommet en Irsk Ulvehund på Hanhundelisten. Vi vil gerne have nogle flere med ☺ 
2. Myndenyt er sendt til tryk i sidste uge – så det kommer snart i postkassen. Nyt til næste Myndenyt: 

opvisning fra Store Hestedag (billeder har ikke været på Facebook først + massage af hund (hvis JS 
når at blive færdig og får det godkendt i Norge). Artiklen deles over flere gange. 

 
8. PR 

1. Vi holdt opvisning på Store Hestedag og det gik rigtig godt. Der var mange tilskuer. 
2. Vi vil arbejde på at lave flere Lure Coursing opvisninger i fremtiden. 

 
9. Økonomi 

1. AD er ved at danne sig et overblik. 
 

10. Sponsorer og sponsorater 
1. AD har talt med Klausen Import og håber, at vores aftale kan fortsætte til næste år. Klausen Import 

overvejer også at komme til vores juleudstilling. AD sender en mail til Camilla. 
 

11. Næste møde 
1. Onlinemøde den 25. oktober 2022 kl. 19.00 – 21.00 

 
12. Eventuelt 

1. AD sender rettelse til webmaster  
 
 
 
 
 
 
 


