
Referat Myndeklubben webmøde 13/8 2019 kl 19:00 

Deltager: Marianne, Allan, Karin, Anette, Lars 

Dagsorden: 

1. Handlerkursus – 
Vi har fået et tilbud på 6000 kr. (eks. Lokaler, transport) maks. 15 
mennesker. (3 tim Incl ½ time pause) Vi syntes det er for dyrt, men 
tilbyde at annoncere det på klubbens medier mod rabat til klubbens 
medier. Allan kontakter med tilbud. Anette kontakter Micki ang. 
handler kursus i perioden mellem juleudstilling og forårs udstilling, 
Oplæg skal være Større nybegynder hold til start efterfuldt af små 
intensive hold for de mere ”erfarne” bagefter 

  
2. Ny profil, nye velkomstbreve  

Vores gamle velkomstbrev til nye medlemmer har fået en up date, 
Sproget er moderniseret, layoutet blevet mere frisk at se på, Det er 
iværksat. 

  
3. Facebook sag Racerepræsentant 

Bestyrelsen fremsender en mail til de implicerede parter, hvor i vi 
støtter op om vores racerepræsentant.  Facebook er et sted hvor 
mange mennesker og meninger mødes, uenighed kan ikke undgås, 
men brug altid en pæn og sober tone! Også PB 

  
4. Kommissorium udstillingsudvalg 

Bestyrelsen har ikke godkendt den fremsendte forslag for 
Kommissorium for udstillings udvalg, der skal ændres i Stk. 1.1 ” 
bestående af 3 medlemmer på Sjælland og 3 medlemmer i Jylland” 
Dette skal ændres så fynboer også kan være med 😊 .  

  
5. Kommissorium LC-udvalg 

Bestyrelsen har godkendt den fremsendte forslag for Kommissorium 
for lurecoursing udvalg 

  
6. repræsentant forslag  



Bestyrelsen diskuterede brugen af racerepræsentanter i al 
almindelighed. Vi skal taget ideen ”racerepræsentant” op til 
overvejelse, har vi brug for dem i fremtiden? Eller bruger folk nettet i 
stedet for. Det skal diskuteres på en generalforsamling. Bestyrelsen 
skal i en mere offensiv dialog vores racerepræsentanter, hvad kan vi 
gøre for gøre det mere tidssvarende. Vi skal have ændre/opdatere de 
nuværende retningslinjer for racerepræsentanter for at overholde 
GPDR,  

7. Foredrag som blev lovet på generalforsamling  
Zooforedrag men bla. Bengt Holst bliver aflyst, da det kun nu kan 
blive i KBH området, og på en hverdag. Dette er blevet forkastet af 
bestyrelsen, da de vil gøre det svært for vores medlemmer på Fyn og 
Jylland at deltage. Vi vil prøve at lave et foredrag med Juha Kares, 
hvor målgruppen skal være vores opdrættere. Anette er på sagen. 

8. Folder,  
Vi har i dag ingen folder vi kan udlevere til potentielle medlemmer.  
Oplæg fremvist. Der er ting der skal ændres, der er bla. ingen fotos af 
italiener, Noget af teksten skal ændres fra oplysende, til ”hvad får du 
af det” & ”vælg vores netværk”, ”form og funktion”, ”vi laver ting for 
mynder”, vi skal være bedre til at sælge os selv. Lars laver nyt oplæg 

    9     Eventuelt,  
Bestyrelsen diskuterede en indsendt artikel, alle i bestyrelsen var ikke 
enige i sprogbrug i denne artikel,  
Myndenyt er et stort tilbagevende problem/opgave ved hver deadline, 
vi mangler indhold, og det er en enmands præsentation der får det 
klaret i sidste øjeblik hver gang. Alle i bestyrelsen tjekker for bidrag 
til myndenyt inden søndag 18/8 kl 23:59 
Næste møde: 24 sep. Kl 19;00,  

Referent 
Lars Johansen 


