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Referat fra online bestyrelsesmøde 2022-10-25 kl. 19.00-21.40. 
 
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. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra den 13. september 2022 blev godkendt uden 
bemærkninger. 

2. Vi har diskuteret tilbuddet fra Amanda fra BeBraveHounds, som bl.a. gerne vil gerne skrive i 
Myndenyt, komme med træningstips og fortælle om sundhed. Det er en god idé, men hun skal være 
medlem af klubben først. Det blev aftalt, at vi mødes med hende inden - til en snak om holdninger 
osv. Derefter tager vi endelig stilling. KK tager kontakt. 

3. Bestyrelsen var inviteret og deltog i DKK´s Inspirationsdage i Skælskør. Vi havde et par hyggelige og 
lærerige dage og fik masser af inspiration til, hvordan vi bl.a. fastholder frivillige i klubben. Et rigtig 
godt foredrag var det om Dyrevelfærd af Lise Lotte Christensen. 

4. Vi har fået et tilbud om en gratis annonce i Norsk Greyhound Klub´s blad ifm. deres 70-års jubilæum. 
Der er deadline den 15/11. LJ følger op for en nærmere forklaring. 

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

1. Modtaget fra mail DKK: program med datoer til internationale og nordiske udstillinger 2024. Er 
videresendt til UU. 

2. Modtaget fra mail DKK: Rally-regler for 2023 
3. Modtaget mail fra DKK (og videresendt til alle Myndeklubbens udvalgsmedlemmer): ”DKK-

tillidshverv og gode forhold for egne hunde”. Det er vigtigt at man som udvalg er bekendt med, at 
man arbejder under Myndeklubben og DKK. 

4. Charlotte Mikkelsen har tilbudt at male alle vores 1-4 Mynder. Tak for det. JS tager kontakt. 
5. Forslag modtaget om underholdning til juleudstillingen. Det er bedre at vente til forårsudstillingen, 

da der er meget pres på til netop den udstilling. JS sender et svar. 
6. Vi har modtaget tilbud om hvalpeleg for store mynder. Godt forslag. JS svarer ham, at han selv kan 

slå det op på myndesiderne. 
7. DKK har sendt en mail, hvor de efterlyser ønsker til dommere fra Myndeklubben. KK laver vi et 

opslag til Facebook om dommerønsker. Dommerønsker skal sendes til AN. 
 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Flyball. På Sjælland har der været to træninger og til hver træning er der mødt to op. De tænker, at 
Næstved er fra langt væk, samt at det bliver et problem, at der ikke kan trænes indendørs.  
I det jyske har der slet ikke været noget de sidste to gange. Vibeke vil forsøge at lave nogle 
inspirationsvideoer med hendes egen hund. 
De foreslår, at der åbnes op for andre racer for at få lidt mere gang i den, og således at de som 
trænere også selv kan få lidt mere erfaring.  
Det er en smule problematisk, da vi som specialklub ikke må udbyde træning for andre racer end 
mynder.  
Vi blev enige om, at vi vil forsøge at lave mere reklame for Flyball med f.eks. videoer. JS kontakter 
udvalget for at høre, om de vil lave en opvisning til enten udstillingen i Vejen eller i Nørresundby. 

2. Alle raceambassadører har modtaget tilbud om at deltage i et spændende seminar om ”genetisk 
diversitet” med professor Peer Berg. Islandsk Fårehundeklub er arrangør. Afholdes i Jylland og 
Sjælland den 5.-6. november. AN sender reminder. 

3. Sundhedsudvalg. 
A. Der var været afholdt to møder. Næste gang gennemgås kommissoriet. 
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B. Der er oprettet en mappe under Myndeklubbens Dropbox. Adgang til mappen gives til 3 
navngivne personer. 

4. Udstillingsudvalg  
A. Der er oprettet en mappe under Myndeklubbens Dropbox.  Adgang gives til 3 personer. 
B. Der arbejdes på et skue den 22/1-2023. Der ledes stadig efter en hal. Forsalg modtages gerne. 
C. Beskrivelse om udvalgets laves til hjemmesiden 
D. Præsentation i næste Myndenyt af alle medlemmerne. 
E. Opgaver i Strøby fordelt mellem bestyrelse og UU. UU går føl på en del af vores opgaver. 

 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Forslag fra LC-udvalget om krav til alle danske dommere blev diskuteret. LJ tager den med tilbage til 
LC-udvalget, at vi ikke kan stille krav om at dommere deltager i træninger og konkurrencer. 

2. LJ kontakter Ringsted vedr. priser for græsarealer. 
 
5. Udstilling 

1. Assentoft.  
Det fungerede rigtig godt med hjælperne. Tæpperne var lånt af kreds 7 – super god løsning.  
Hallen var rigtig god, da den havde repos hele vejen, hvor folk kunne sidde.  
God pris. Hallen er booket til næste år. 

2. Strøby. 
Morten Matthes har søgt om at gå aspirant på hjortehunde, men han må vente, da der er for mange 
tilmeldte hunde.  
KK kontakter hallen og hører, hvornår vi kan komme ind. 
Der søges efter hjælpere på facebook. 

3.  EDS 2023. Der arbejdes kraftigt på at finde ringpersonale. AD skriver rundt. 
 
6. Aktiviteter  

1. Julehygge bliver den 7. december. På Sjælland har KK har booket DKK´s lokaler. 
2. Julegåtur er planlagt til den 11/12. Pernille Junie er tovholder på den og kommer med et skriv et af 

de nærmeste dage til Myndenyt. 
3. Nytårsgåture er planlagt og bliver præsenteret i Myndenyt og på hjemmesiden. 
4. Handlerkursus med Ina Koulermou planlægges til lørdag den 4/2-2023. Det bliver både for 

medlemmer og ikke-medlemmer. Der arbejdes på at finde en hal. JS er tovholder. 
5. Generalforsamlingen afholdes i år i Jylland lørdag den 22. april 2023 kl. 10. JS finder et sted i 

nærheden af Horsens. 
 
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. Vi mangler stof til Myndenyt. Vi efterlyser juleannoncer og andre ideer på Facebook (KK+JS). AD har 
aftalt en artikel med redaktøren.  

2. Forord skrives af AN 
3. ”Kend din klub”. AD og JS laver spørgsmål. 

 
8. PR 

1. Vi har indkøbt nye ting til sekretariatet. 
 
9. Økonomi 

1. Ser fornuftig ud på trods af problemerne i Roskilde (aflyst LC-konkurrence). 
 

10. Næste møde 
1. Onlinemøde onsdag den 30/11-2022 kl.19.00. Jonna sender dagsorden ud et par dage før. 


