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Referat fra online bestyrelsesmøde 2021-06-21 kl. 19.00-20 
 
1. Siden sidst, herunder godkendelse referater, indkommen post og opfølgninger 

1. Referatet fra online bestyrelsesmøde den 17. maj 2022 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a. 

1. DKK har orienteret os om regulerede priser vedr. EDS2023. Priserne er rettet til på Hundeweb. 
2. DKK’s eksteriørdommerudvalg – har autoriseret Morten Matthes som eksteriørdommer for Borzoi og 

Helle Dan som eksteriørdommer for Pharaoh Hound.  
 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Annette og Jonna arbejder videre med et sundhedsudvalg og interesserede indkaldes til møde inden 
længe. 

2. Flyballtræningen er kommet i gang både i Jylland og på Sjælland. Vi savner dog deltagere og håber, at 
der kommer flere næste gang.   
Flyball-udvalget opfordres til at lave en træningsplan for hele efteråret, samt en skabelon til selve 
teksten. Træningsdatoerne lægges på hjemmesiden og på Facebook.  
Jonna indkalder til møde med Flyball-udvalget snarest. 
Der er i næste Myndenyt en længere artikel om netop Flyball-træning og om hvordan det fungerer. 

3. Intet nyt fra Raceambassadørerne denne gang. 
 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Nye regler for udtagelse til VM i LC godkendt af bestyrelsen. 
2. LC-udvalget holder møde i næste uge. 

 
5. Udstilling 

1. Vi er ved at have alle dommere på plads til EDS2023. I forbindelse med EDS2023 oprettes der en 
ekstra side på vores hjemmeside, som kun handler om EDS2023. Lars kontakter Webmaster vedr. 
oprettelse af dette. 

2. Vejen-udstillingen til næste år bliver en tredobbelt-udstilling. Altså to udstillinger lørdag og én søndag.  
3. Nørresundby-udstillingen: Vi arrangerer fællesspisning (Wienerschnitzel) lørdag aften. Lise-Lotte og 

Leif henter og bringer ligesom sidste år. Tak for det.   
Sandwich kan bestilles. Annette koordinerer det herunder afhentning. 
Lars opretter tilmelding via NemTilmeld. 
Karin og Jonna starter opsætning af ringe mv. fra kl. ca. 14. Karin laver opslag om hjælpere i næste 
uge. 
Lars checker op på om græsset er slået. Annette Bystrup er kontaktperson. 

 
6. Aktiviteter  

1. Intet nyt denne gang 
 
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. Alle skal blive bedre til at overholde tidsfristen for deadline. Denne gang var vi virkeligt sent ude. 
2. Vi efterlyser historier fra medlemmerne. 

 
8. PR 

1. Vi har fået 8.682 kr. fra OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte, nu hvor mange foreninger er 
presset i de her usædvanlige tider. Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes 
i klubkassen 
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2. Invitation til Hundens Dag i Tivoli, København søndag den 21. august. Tilmelding åbner 1. juli og 
foregår efter først til mølle-princippet. Interesserede kan sende en mail til Lars Johansen. 

 
9. Økonomi 

1. Vi overholder budgettet og det ser fornuftigt ud. 
 

10. Sponsorer og sponsorater 
1. Agria har tilsendt sponsorater. 

 
11. Næste møde 

1. Online møde tirsdag den 16. august kl. 19.00 
 

12. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


