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Referat fra online bestyrelsesmøde 2021-05-17 kl. 19.00 
 
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 19. april 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
2. AN følger op og skriver til DKK vedr. på definitionen af brugshund i FCI-regi. 

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

1. Ny titel som DKBPCH er sendt til DKK. Svar afventes. 
2. Mail modtaget fra DKK om at Folketinget har vedtaget indførelse af 15 nye naturnationalparker 

fordelt over hele landet. 
”I korte træk frygter DKK, at placeringen af de kommende naturnationalparker vil have en 
begrænsende effekt på danske hundeejeres mulighed for at benytte sig af naturen, ligesom særligt den 
specifikke placering af flere af de udpegede naturnationalpark-områder i væsentlig grad vil begrænse 
mulighederne for flere afholdelse af flere typer hundesportsaktiviteter - fortrinsvis fordi en del af disse 
ikke bare kan flyttes til omkringliggende private skove, bl.a. fordi man ikke må bevæge sig udenfor stier 
og veje i private skove, ligesom det desværre ofte er en besværlig og resursekrævende proces at få 
adgang til at dyrke friluftsliv i de private skove.  
Ifølge Natur- og Miljøministerierne ”vil der fortsat være fri adgang til naturen” – og på spørgsmålet 
om, hvorvidt man stadig må arrangere hundesportskonkurrencer og -træning lyder svaret: ”Store 
arrangementer i statens naturområder kræver allerede i dag ansøgning og tilladelse fra Naturstyrelsen 
med henblik på bl.a. vurdering af effekter på naturen. Den praksis vil fortsætte.” 
Vi mener ikke, det får den store betydning for vores arrangementer. Dog skal vi ved planlægning af 
gåture være ekstra opmærksom.” 

3. Invitation til Jubilæumsreception den 19. august 2022 modtaget fra DKK. Anledningen er Dansk 
Kennel Klubs 125-års jubilæum, Jørgen Hindses 45-års jubilæum som formand for DKK og 80-års 
fødselsdag. 

 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Sundhedsudvalget skal startes op.  
Vi laver et opslag på facebook og på hjemmesiden, hvor interesserede kan henvende sig. Herefter 
planlægges et onlinemøde for de tilmeldte. Her skal vi diskutere, hvad vi vil med et udvalg og hvor 
det skal bevæge sig hen. 

2. Flyball-udvalget har holdt to møder siden sidst. Der er blevet aftalt fælles regler og træningsdatoer 
er fundet frem til sommerferien. Jylland og Sjælland kører separat med hver deres træningsdage. 
Der er indkøbt bolde og træklegetøj, som kan lånes til træningerne.  
 
Første træning bliver for alle lørdag den 21. maj. Tilmelding bliver via NemTilmeld.  
Tilmelding til træningerne bliver mulig ca. 10-12 dage før hver træning. Prisen er i første omgang 
aftalt til 25 kr. pr. gang.  
 
Pt. er der 4 tilmeldt i Jylland og 2 på Sjælland. 

 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Nye regler til lure coursing godkendt af DKK 
2. I Roskilde har Kommunen godkendt området ved Vor Frue til vores LC-konkurrence i september.  

Priser skal forhandles nu. Toiletvogn er bestilt. Der er sørget for strøm. 
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Skinnydog kommer med en stand i forbindelse med konkurrencen. 
3. Vi sender et hold afsted på 9 hunde til VM i lure coursing, som i år afholdes i Finland. Vi ønsker dem 

held og lykke deroppe. 
4. I forbindelse med Store Hestedag arbejder vi på at lave en opvisning om lørdagen.  

”Lure coursing for alle” bliver i år ikke en mulighed. 
5. Reservemaskinen på Sjælland er blevet repareret. Men den driller stadig og skal kigges nærmere på. 

 
6. Udstilling 

1. Vi arbejder videre med forberedelserne til EDS 2023. 
2. Aftaler vedr. udstillingen i forbindelse med Store Hestedag er på plads. 
3. Der er lidt færre tilmeldte til vores udstilling i Vejen i år i forhold til, hvad der plejer at være.  

 
Hvis du har noget, du gerne vil sælge, er der mulighed for at tage det med til udstillingen i Vejen. Det 
kommer til at foregå på den måde, at man efter udstillingen kan lave en ”udstilling” med sine ting. 
Det er ikke bestyrelsen, der står for det – men udstillerne selv. 
 
Lærke Eifler kommer begge dage og tilbyder gratis massage af hunde. 
 
www.hunde.fitness kommer ligeledes med en stand. De forhandler bla. stackingbarer til 
udstillingstræning. 
 
Bestyrelsen mødes kl. 14 og stiller op. 

 
7. Aktiviteter  

1. AN overtager arrangementet om mentalbeskrivelsen i Fakse den 22/5 i stedet for Pernille Junie, som 
er blevet forhindret. KK er assistent. 

2. Jeanette Klausen er ved at planlægge et webinar i samarbejde med Agria om hjortehunde – med fokus 
på hjertet. Webinaret afholdes af en hjertespecialist fra KU.  

 
8. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. Vi har efterspurgt historier fra medlemmerne. Anne Ekenberg har grebet den - og lavet en rigtig fin 
historie til Myndenyt om, hvordan det er at have en ukrainsk familie boende sammen med hunde og 
høns i stuen. 

2. Der er lavet et længere skriv til næste Myndenyt om Flyball og træningsprincipper med billeder fra 
første træningsdag. 

3. Hunde, som har fået lure coursing licens vil fremadrettet blive nævnt i Myndenyt. 
4. Der har været udbredt interesse for, at vi opretter en side for avls-hanhunde. Den er nu søsat på 

hjemmesiden. For 400 kr. om året kan man få en reklameside for sin hanhund. Der laves et opslag i 
Myndenyt om det. 

 
9. PR 

1. Vi laver opvisning af lure coursing til Store Hestedag i september. 
2. Vi er synlige til Hundens Dag den 4. juni i henholdsvis Rekkende og Silkeborg. 

 
10. Økonomi 

1. Ingen bemærkninger 
 
 
11. Sponsorer og sponsorater 

1. Vi har fået sponsorpenge fra OK på i alt 8.682,34 kr.  
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Vi opfordrer alle til at tilmelde sig med både brændstof og EL. Dette udløser dobbelt op (altså 12 øre) i 
besparelse pr. liter. Du får ligeledes én måned gratis ved at flytte din el-aftale. 

 
12. Næste møde 

1. Næste online bestyrelsesmøde 21. juni kl. 19.00 
Jonna indkalder senest 2 dage før. 

 
 

13. Eventuelt 
1. Intet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


