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Referat af online bestyrelsesmøde 2022-04-19 kl. 19.00-20.00 
 
Til stede: Lars Johansen (LS) og Allan Dambo (AD). 
Referent: Jonna Sørensen (JS) 
 
1. Siden sidst, herunder godkendelse referater, indkommen post og opfølgninger 

1. Referat fra online bestyrelsesmøde den 5. april 2022 blev godkendt med en enkelt bemærkning. 
2. Forslaget om ny titel har været til høring i lure coursing-udvalget som støtter helhjertet op om 

bestyrelsens forslag: Dansk Beauty and Performance Champion (DKBPCH). Vi sender forslaget til DKK 
og afventer deres godkendelse. 

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

1. Mail modtaget fra DKK: Dommere fra Bulgarien kan ikke længere benyttes, da de ikke længere er 
medlem af FCI. 

2. LJ laver et oplæg til Martin Baskaran, formand for Cegas Y Del (en Spansk myndeklub), om hvordan vi 
praktiserer udstillinger herhjemme. 

 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Der arbejdes videre med etablering af et sundhedsudvalg i Myndeklubben, herunder beskrivelse af 
kommissorium.  
Der igangsættes et ”stillingsopslag” (AN og JS), hvor man på mail kan tilmelde sig udvalget. Det er 
vigtigt, at udvalget er sammensat af medlemmer som oprigtigt er interesseret i at arbejde med at 
fremme sundheden for alle Myndeklubbens racer. 

2. Bestyrelsen har besluttet at give et tilskud til Myndeklubbens delegeredes deltagelse i 
generalforsamlingen hos FIWC i Tjekkiet til sommer. 
 

4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 
1. De Nationale Regler er tilsendt bestyrelsen, som har godkendt dem. De videresendes til DKK (LJ). 

 
5. Udstilling 

1. Forårsudstillingen i Strøby er veloverstået og gik godt. Tak til alle hjælperne! 
 
6. Aktiviteter  

1. 4 ud af 5 Påske-gåture er blevet afholdt med stor tilslutning. 
 
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. JS arbejder på en artikel om massage af sin hund. 
 
8. PR 

1. Vi fortsætter med at sælge vores klubtøj via NemTilmeld. Nu med mulighed for at vælge at købe tøjet 
enten direkte fra vores lager (leveres med det samme) - eller fra ventelisten (10 stk skal som minimum 
bestilles).  

 
9. Økonomi 

1. Budgettet er blevet godkendt på generalforsamlingen. 
 
10. Sponsorer og sponsorater 

1. Klausen Import sponserede præmier til alle deltagere i alle BIS-klasser. 
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11. Næste møde 

1. Online tirsdag den 2022-04-26 kl. 19.00-19.30 
JS udsender dagsorden to dage før. 

 
12. Eventuelt 

1. Intet 


