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Referat fra online bestyrelsesmøde 2022-08-16 kl. 19.00-21.30 
 
 
1. Siden sidst, herunder godkendelse referater, indkommen post og opfølgninger 

1. Referatet fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 blev godkendt med en enkelt rettelse. 
2. Vi har modtaget en mail vedr.: Hjælp til at rejse opmærksomhed om STH – Servicehunde til 

Handicappedes velgørenhedsgåtur Dog-A-Thon søndag den 25. september fra kl. 11:00-14:00 i 
Dyrehaven. Vedhæftede invitation er lagt på hjemmesiden og Facebook - med opfordring til at 
deltage i Dog-A-Thon med familie og venner, og eventuelt donere et bidrag.  

3. På store hestedag er det ikke os der står for Camping. Det er Store hestedag, der selv står for det: 
https://www.storehestedag.dk/til-hundeudstillere/ 

4. Vi har modtaget et dommerforslag fra et medlem. Det er noteret. 
5. Dispensation til at komme på hvalpelisten er givet til både Michella og Dan. 

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

1. Modtaget mail fra DKK: De har på deres EDS-hjemmeside lagt et link til en oversigt over de 
specialklubudstillinger, der afholdes i forbindelse med EDS 2023.  
Link findes under Club Show:  https://eds2023.dk/eds/breeds  
Link til selve oversigten: 
https://www.hundeweb.dk/eds/public/openIndex/index.html?ARTICLE_ID=23&session_locale=en-
en  

2. Modtaget mail fra DKK: Vedr. aspirantarbejdet fra Kim Vigsø Nielsen. 
3. Modtaget mail fra DKK: Vi kan meddele at Dansk Kennel Klubs bestyrelse – efter indstilling fra DKK’s 

eksteriørdommerudvalg – har autoriseret Svein Bjørnes som eksteriørdommer for hele gruppe 5. 
4. Modtaget mail fra DKK: Vi kan hermed meddele at Dansk Kennel Klubs bestyrelse – efter indstilling 

fra DKK’s eksteriørdommerudvalg – har autoriseret Mette Mørkegaard som eksteriørdommer for 
Pharao Hound, Podengo Portugues og Podenco Ibicenco. 

5. Modtaget mail fra DKK: Dansk Kennel Klub fået besked fra NETS om, at deres NetAxept-
betalingsløsning flyttes til Azure Cloud.  
Flytningen foretages mandag den 5. september fra midnat til kl. 5 om morgenen. 
Flytningen bevirker, at der ikke kan gennemføres e-handelsbetalinger i dette tidsrum. 
I DKK-regi betyder det, at det ikke vil være muligt at gennemføre betalinger, bestillinger og 
tilmeldinger på www.hundeweb.dk, www.hundeuniversitetet.dk og dkk.dk/webshop. 

6. Modtaget fra mail DKK: Vi kan hermed meddele, at Dansk Kennel Klubs bestyrelse – efter indstilling 
fra DKK’s eksteriørdommerudvalg – har autoriseret Mette Mørkegaard som eksteriørdommer for 
Cirneco dell’Etna. 

7. Modtaget mail fra DKK: Vi kan hermed meddele, at Dansk Kennel Klubs bestyrelse – efter indstilling 
fra DKK’s eksteriørdommerudvalg – har autoriseret Kim Vigsø som eksteriørdommer for Afghansk 
Mynde, Galgo Espanol, Hjortehund, Irsk Ulvehund. 

8. Modtaget mail fra Gerner Hahn Sørensen. Han ansøger om at blive dommer på mynderacerne. Vi 
tager det op på næste møde. 

 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Helle Dan er blevet racerepræsentant for Podengo Portugues.  
2. Flyball fortsætter med træning. Jyllandsafdelingen vil forsøge med mulighed for online-træning 

samtidig med den fysiske træning, da nogle bor meget langt væk. 
 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Vi havde en god LC-konkurrence i Nørresundby, som forløb helt uden problemer. 
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2. LC-udvalget har valgt at donere en lille fryser til Klubhuset i Nørresundby. Vi køber den til 
konkurrencen der afholdes til næste år. 

3. Frank har repareret vore sjællandske maskine, så den i stedet for at køre med en kæde, nu kører 
med en ski. 

4. LC mangler testhunde til Store Hestedag. 
5. Vi skal have hentet vores LC-ting fra Fyn. Der skal laves en plan for hvem, der gør hvad - og hvornår. 

Lars tager det op til næste LC-møde. Der skal tages billeder af, hvad der er. 
 
5. Udstilling 

1. Nørresundby-udstillingen var en forblæst omgang, hvilket gjorde det svært at have vores blomster 
stående fremme som pynt ved bla. podierne, ligeledes var præmierne var ved at blæse af bordene 
og dommerteltene måtte sikres ekstra undervejs.  
Udstillingen havde betydeligt større rejseudgifter end forventet.  
Det var en god idé at starte tidligt med at stille op. Det gør vi fremover. 
Kvaliteten af sandwich var ikke tilfredsstillende. Madam Rose kunne være en ny mulighed for 
levering af sandwich (De leverede til LC-konkurrencen og de var rigtig gode). 

2. Store Hestedag: Der er kommet ny kontaktperson i Roskilde og det er ikke blevet lettere at få lavet 
de aftaler, som vi plejer at have. Lars kæmper videre. 
Karin medbringer elkoger og kaffemaskine, så vi selv kan brygge det.  
Vi har besluttet at købe 2 40 liters køletasker, så der er kolde vand til dommerne (Lars). 
Karin, Lars og Jonna mødes kl. 15.30 og stiller ringe mv. op. Anne kommer og hjælper + køber 
blomster. Der søges efter flere hjælpere. 
Lars tager det store røde telt + det lille røde telt med. Jonna medbringer ting til sekretariatet. 
Annette kører omkring depotet og tager de to røde telte med + 2 trimmeborde + grønne duge.  
Karin tager også et trimmebord med. 
Annette laver en opdateret liste over tingene i depotet + medbringer metal-mynder (1-4). 

 
6. Aktiviteter   

1. Bestyrelsen er inviteret til at deltage i Inspirationsdage i DKK den 21.-13. oktober. Alle læser 
programmet dertil til næste møde. 

 
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. Hanhundelisten er oppe og køre, men der mangler kandidater. Vi har besluttet, at der er gratis 
optagelse resten af året – mod at man betaler for næste år (250 kr.). Man betaler ved tilmelding. 

2. Der mangler artikler og historier til Myndenyt. Allan arbejder videre med det. 
 
8. PR 

1. LC laver opvisning til Store Hestedag – ligesom den i Herning. 
2. Hundens Dag i Tivoli, København er på søndag den 21. august. Line L. deltager og Lars spørger 

hende, om hun vil skrive lidt om det. 
 
9. Økonomi 

1. Der er kommet mange ekstra udgifter pga. de stigende priser. Men vi forventer at kunne overholde 
budgettet pt. 

 
10. Sponsorer og sponsorater 

1. Skinny Dogs kommer til LC-konkurrencen i Roskilde. 
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11. Næste møde 
1. Online den 13. september k. 19.00-21.00 

 
12. Eventuelt 

1. Vi ligger inde med en del Klubtøj. Vi vil bruge lidt af det som gaver til udstillingerne i Roskilde, 
Assentoft og juleudstillingen i Strøby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


