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Referat fra bestyrelsesmøde, 2022-02-22 kl. 18.30-22.00 
 
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 2022-01-18 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a. 

1. Fra DKK har vi modtaget et specialtilbud til bestyrelsesmedlemmer og raceambassadører til 6 
forskellige webinarer.  

2. Den 23. og 30. marts fra kl. 19-21 afvikler DKK de to webinarer om retriever-racerne i 2 x 2 timer med 
all-round dommer og gundog ekspert Frank Kane – to spændende og lærerige webinarer! Webinaret 
tilbydes alle medlemmer til blot 150,-kr.  for 4 timers webinar. 

3. Dommere godkendt af DKK til udstillingerne i Vejen, Nørresundby og Roskilde. De er lagt på 
hjemmesiden. 

4. Vi har modtaget dommerønsker fra flere medlemmer af Myndeklubben, som vi selvfølgelig tager med 
i vores overvejelser fremadrettet.  
Vi opfordrer derfor igen vores medlemmer til at sende ønsker ind for 2023 og 2024. Der laves et 
opslag vedr. dette på Facebook og på hjemmesiden. De dommerønsker, som vi ikke kan bruge - 
sendes videre til DKK (som hvert år skriver til os vedr. dommerønsker).  
Det er i bestyrelsen vedtaget, at vi fremadrettet hvert år i januar/februar vil søge ønsker fra 
Myndeklubbens medlemmer. 

5. Der er kommet et forslag fra Nina Martini Christensen om en evt. Myndeklub-udstilling ifm. DKK 
Nordisk i Horsens den 7. aug. 2022. Dette kan desværre ikke lade sig gøre, da det ligger samtidig med 
international LC-konkurrence i Nørresundby og derved vil udelukke en del hunde. 

6. Der er kommet et forslag fra Susan om nedsættelse af veteranalder fra 8 år til 7 år for gigantracer, 
herunder Irisk Ulvehund. Hun bedes kontakte Tina Strunge som er raceambassadør. 

7. Der er kommet et forslag fra Rudi Brandt om at få hjerteundersøgelse af whippet med ind under 
sundhedsindex hos DKK. Vi laver en forespørgsel hos DKK, om hvorvidt det er en mulighed. 

8. Der er kommet en forespørgsel på afholdelse af et eksteriørarrangement. Vi henviser til, at det gør 
DKK – og at man selv kan henvende sig direkte til de danske dommere og få beskrevet sin hund. 

9. De racevindere som ikke har fået deres roset, har mulighed for at få den udleveret enten til 
generalforsamlingen eller til næste udstilling. 

 
 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Pernille Junie har arrangeret Mentalbeskrivelse på Sjælland den 22. maj. Invitation kommer i 
Myndenyt og på hjemmesiden. Det koster 500 kr. for medlemmer af Myndeklubben og 650 kr. for 
andre. Tilmelding sker via Hundeweb. 

2. Bestyrelsen har besluttet at Myndeklubben betaler for raceambassadørernes deltagelse i 
webinartilbuddet fra DKK (6 forskellige webinarer). 

3. Myndeklubben har ligeledes sendt et tilbud til raceambassadørerne om deltagelse i et webinar den 
29/3 fra DKK om ”Structure in action”. 

 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. WCC2022 (World Champion Coursing) invitation til Lure Coursing i Finland er modtaget fra DKK. 
Fremadrettet hedder EM nu VM. 

2. Der har været en arbejdsdag hos Kirsten og Frank ifm. anlæggelse af ny ligeud træningsbane mellem 
juletræerne. 
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3. Der arbejdes på at få en Danmarksmestertitel tilføjet til en af de nationale konkurrencer i LC. Titlen 
kan kun vindes af danske hunde, og af en hund med point nok. 

4. Myndeklubben har ligeledes sendt et tilbud til LC-udvalget om deltagelse i et webinar den 29/3 fra 
DKK om ”Structure in action”. 

5. Der arbejdes videre med de nye regler til LC. 
 

 
5. Udstilling 

1. Myndeklubben har valgt at aflyse Bornholm-udstillingen i 2022.  
2. Invitation til Store Hestedag er modtaget – det afholdes i år den 3-4 september. LJ er kontaktperson. 
3. Århus-udstillingen afholdes i år i Assentoft Hallerne (i oktober). 

 
 
6. Aktiviteter  

1. Fra DKK har vi modtaget et specialtilbud til bestyrelsesmedlemmer og raceambassadører til 6 
forskellige webinarer.  

2. Irish Kennel Club’s Centenary Year Limited-Edition Coin kan købes for 195 Euro. Tilbuddet er sendt til 
raceambassadør, Tina Strunge (til videresendelse) + opslag lagt under Nyheder på hjemmesiden. 

3. Status for Flyball er, at Vibeke, Rikke og Jonna tager på kursus i marts. Herefter starter Flyball hurtigst 
muligt op på Sjælland og i Jylland. 

 
7. Myndenyt, hjemmeside, Facebook mv. 

1. Vi savner input fra vores medlemmer. 
2. Vi skal være bedre til at overholde deadlines. 

 
8. PR 

1. I forbindelse med Store Hestedag arbejdes der på at lave LC-opvisning på ridebanen. Der laves Loop 
for publikum om lørdagen - samme sted som sidst. 

2. Vi fastholder introduktionspriserne for vores fine klubtøj. 
 
9. Økonomi 

1. Vi er i gang med at udarbejde budget for 2022 og resultatet for regnskabet for 2021 er betydeligt 
bedre end budgetteret.   

 
10. Sponsorer og sponsorater 

1. Klausen Import har sagt ja til at levere et ekstra godt tilbud til klubbens medlemmer én gang om 
måneden. Vi gør reklame for tilbuddet på Facebook og på hjemmesiden. 

2. Der er indgået aftale med Klausen Import vedr. rosetter for første halvår af 2022. 
3. Vi arbejder på at finde en foder-sponsor. 

 
11. Næste møde 

1. Onlinemøde den 8. marts 2022 kl. 19.00 
Jonna indkalder med link til Teams senest to dage før. 

 
12. Eventuelt 

1.  
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