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Referat af bestyrelsesmøde, 2021-04-10, Strøby  
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. Generalforsamlingen foreslås afholdt den 15/5-2021 i DKK’s lokaler. LJ kontakter DKK vedr. 
booking af lokaler. 

2. St. Hestedag. Vi arbejder med en plan B: Eget arrangement hvis St. hestedag aflyses. LJ 
kontakter Store Hestedag-arrangører og Kommunen. 

3. Opbevaring af udstyr. AN laver aftale med opbevaringssted i Tølløse 
 
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a. 

1. Overenskomst med DKK. Alle læser den til søndag 11/4. LJ sender svar snarest. 
 

3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 
1. Hjemmesiden skal rettes i menupunkter og på sider vedr. raceambassadører. Er rettet to 

steder. KK skriver til webmaster - efterhånden som vi andre kommer med input. Det er rettet 
to steder. 
 

4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 
1. LC-dommere – dispensation 

Spørgsmål fra AD vedr. LC-dommere: Søge dispensation hos DKK og Hanne vedr. mulighed 
for at bruge ex. danske dommere til international LC? Ved international skal mindst én af 
dommerne være fra et andet land. LJ er tovholder og går videre med det. 

 
5. Udstilling 

1. Udstilling i Vejen den 12-13/6-2021 
2. Der laves udkast til mail til DKK vedr. titler: 

- Jubilæumsvinder 2021 (til BIR og BIM) 
- Junior Jubilæumsvinder 2021 (BIK) 
- Veteran Jubilæumsvinder 2021 (BIK) 

3. Udstilling i Nørresundby den 10/7-2021 
Fællesspisning (med nem-tilmeld). LJ kontakter Leif og Lise-Lotte vedr. mad 

4. Udstilling i Århus 16/10-2021 
(DKK Nordisk i Års er den 17/10-2021) AD finder ud af om hallen er ledig 

5. Strøby-hallen er booket t.o.m. 2023. 
6. EDS 2023 

Forslag: Vi holder en udstilling (jf. reglerne). Det bliver onsdag den 17/5-2023 i Vejen.  
Priser til EDS er med flere intervaller og varianter. De er fastsat af DKK og lidt lavere for 
specialklub udstillingerne denne gang. 

 

6. Aktiviteter  
1. Jubilæumsweekend  
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AN finder ud af priser mm. Ift. forskellige gangbare modeller. Arrangementet er henvendt til 
de nye medlemmer. 

 
7. Myndenyt, Hjemmeside, Facebook mv. 

1. KK foreslår, at vi mødes med webmaster og redaktør for Myndenyt. Der arbejdes videre 
med et tidspunkt og sted. 

 
8. Sponsorer og sponsorater 

1. Fremtidig kontaktperson for OK er AN. Kontaktperson er ansvarlig for at annoncere, lave 
opgørelse på web en gang årligt + at være opsøgende ift. at finde nye medlemmer. Gerne 
10 nye pr. år. Husk at oprette nye medlemmer med det samme. Skal de først hjem og 
tilmelde sig, så bliver det sjældent til noget. Sponsorbeløb pt.: 6 øre pr. liter brændstof. 

 
9. Næste møde: 

22/5.2021 Nørresundby 

 
10. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


