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Referat fra online bestyrelsesmøde 2022-11-15 kl. 19.00-20.30 
 
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 bestyrelsesmøde fra den 25. oktober 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
2. AN og KK har mødtes med Amanda fra BeBraveHounds. Det var positivt og vi afventer tilbagemelding 

fra hende. 
3. Reklame til vores udstilling ifm. EDS 2023 er sendt til Norsk greyhound Klub´s blad ifm. deres 70-års 

jubilæum.  
4. Charlotte Mikkelsen har tilbudt at male vores skilte u.b. Mange tak for det! JS sørger for at få dem 

afleveret i Århus inden jul. 
5. Datoer for udstillinger i 2024 er fastlagt. Næste opgave bliver at reservere haller osv. Det bliver et 

samarbejde mellem UU og bestyrelsen. Det aftales nærmere med UU. Js sender en mail med info. 
6. Der er kommet 2 mails med dommerønsker fra medlemmerne.  

Ny reminder med frist til på fredag. 
 
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a.  

1. Mail modtaget fra DKK med tilbud til bestyrelsen + udvalgsmedlemmer om deltagelse i webinar med 
Frank Kane. Er delt i UU og SU 

 
3. Udstilling  

1. Strøby – Vi gennemgik opgavelisten og fik fordelt de sidste opgaver.  
Vi mødes kl. 19.00 og sætter op. LJ køber nyt tape. 
Der skal købes lidt gran, pebernødder og klementiner. Vi kigger i depotet, hvad vi har af juleting.  

2.  EDS 2023. Det er ønskeligt med 3 i hver ring, men vi mangler pt. 2. Vi overvejer hvem, vi kan spørge. 
Der er deadline den 19/12 til ringsekretæruddannelsen. Vi skal have lavet et opslag til Facebook, 
hvor vi søger hjælpere. 
Fælles excelfil lagt i Dropbox, så alle ved, hvor langt vi er. 

3. Skue i Vejen den 22/1-2023. Hal booket. Der er lavet invitation til Myndenyt. UU står for afholdelsen. 
 
4. Aktiviteter  

1. Handlerseminar ved Ina Koulermou 4-5/2-2023 afholdes i Vejen. Der er lavet aftaler for dagen, samt 
invitation til Myndenyt. JS har reserveret hal + teorilokale. Bestyrelsen holder efterfølgende møde. 

2. Generalforsamling afholdes næste år i Korning ved Horsens den 22/4-2023. JS har reserveret lokale + 
frokost. 

 
5. Forslag til ændring på hjemmesiden og facebook  

1. Der er kommet to nye titler C.I.B.-J og C.I.B.-V – de får deres egen side på hjemmesiden (JS)  
2. Regler ønskes præciseret ift., hvilke titler vi slår op på Facebook og på hjemmesiden - jf. registrerede 

titler på Hundeweb. Kun registrerede titler kan slås op, dvs. titler som ejeren har fået registreret på 
hundens stamtavle hos DKK. 

 
6. Næste møde 

1. Online tirsdag den 30/11-2022 kl. 19.00 
 

7. Eventuelt 
1.  


