
Referat den 15-01-2020 hos Dansk Kennel Klub - Solrød 

 

Deltager: 
Lars Johansen 
Allan Dambo 
Marianne Nielsen 
Annette Nyholm 
Karin Koch (referant) 

 

1. Info vedr. Allan´s møde dags dato hos Klausen Import:  
Der er dags dato indgået en hovedsponsor aftale med Klausen Import. Det omhandler bla. en aftale om rosetter og 
præmiekort med Klausen Imports logo på. Præmiekortene kan bruges hos Klausen Import og i Myndeklubbens bod.  
 
2. Regnskab 2019 
Løs gennemgang af regnskab for 2019 der fremlægges til generalforsamlingen den 19. april 2020. 

3. Budget 2020 
Er der tilføjelser til budget 2020 skal de hurtigst sendes til Allan.  

4. Udstillingsudvalg  
Vi har modtaget 4 ansøgninger til udstillingsudvalget som bliver kontaktet af Lars ang. hvad der skal ske 
fremadrettet.  

5. Lure Coursing 
Der er lagt træningsdage ind for Sjælland, Jylland og Fyn på hjemmesiden og bliver også hurtigst opdateret på 
Facebook hurtigst muligt. 
Der er indkøbt nye trisser som fordeles de 3 steder i landet. 
Ønske om indkøb af veste hvor der kan stå ”Myndeklubben spørg os” til hjælp når vi holder events. 

6. Racerepræsentanterne   
Hvad skal funktioner være fremover. Lars laver et oplæg. 

7. Evt. video om racerne 
Som tillæg til andre beskrivelser af racerne på Myndeklubben er der forslag om at lave video for at give anden 
tilgang til racerne. Det skal være en kort video på 2 min der fortæller kort om racen på anden måde og gerne med 
lidt humor. Et storyboard skal laves for at have en plan for det der ønskes at vise. Marianne er Myndeklubbens 
tovholder og kontanter Tine Sommer og Jeanette Clausen. 

8. Status vedr. Myndeklubbens skue 
Afholdes med Polar og Eurasier klubben den 26. januar i Gørlev. Birgitte Bavnhøj er tovholder på skuet. Der er 22 
tilmeldte til skuet.  

9. Opdrætter seminar 
Der er 23 tilmeldte til opdrætter seminaret.  

10. Handlerdag 
Birgitte Bavnhøj vil hurtigst finde en hal til eventet. Bliver lagt på NemTilmeld når hallen er på plads. 

11. Nose Work 
Der er pt. tilmeldt 5 hunde. 

12. Forårsudstilling 
Flybilletter til dommerne er bestilt af Allan – Ringpersonalet aftalt med Marianne  



13. Myndenyt 
Tanker om nye ting til Myndenyt – Annette og Karin finder samme ud af spørgsmål om ”hvordan du frem til den race 
du har” Allan sender 10 navne på medlemmer der har været med 1-2 år for at høre hvad de syntes mangler i 
Myndenyt eller hvad de kunne ønske sig til bladet. 

14. Kommende ansvarsfordeling af event   
”Drop in” Lure Coursing træning på både Sjælland og Jylland – Annette står som tovholder på Sjælland og Allan i 
Jylland. Annette og Allan planlægger sammen hvordan det skal startes op. 

”Påske gåture” Annette er tovholder og har allerede gang i gruppen med de 6 der afholder turene rundt i landet.  

”Foto dag” Lars er tovholder og har aftale med Kaj Frøling og Rasmus fra fotohuset Click i Allerød. 

”Hundens dag” er i 2020 samtidig med vi har udstilling i Vejen så tiden vil vise om der er nogen der vil stå for noget 
andre steder i DK. 

15. Fremtidige møder 
Der er planlagt 2 web møder og et fysisk møde i foråret.  

 

 

 

 

 

 

 


