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Referat af online bestyrelsesmøde 2021-11-16 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 2021-09-21 blev godkendt. 
2. Generalforsamling afholdes lørdag de 9. april 2022 Fjelsted Skovkro kl. 10.00. JS tager kontakt i 

Fjelsted Skovkro. 
3. Desværre er vores kontrakt med Århus Firma Sport for 2022 og 2023 blevet opsagt, da de overgår til 

Dansk Firma Sport. Så vi skal have fundet et nyt sted til at afholde udstillinger i nærheden. 
AD har haft kontakt med Assentoft Hallen. LJ kontakter Dansk Firma Sport for et nyt tilbud. 

4. KK og AD er tovholder på Årets Mynde og Årets Racevinder. 
 

2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a. 
1. Modtaget fra DKK: Nyt udkast til den danske oversættelse til FCI-standard nr. 228 - Afghansk Mynde. 

Karin J. og Annette Bystrup kom med input. Svar sendt til DKK. 
2. Modtaget fra DKK: Vagtplan for DKK’s frivillige IT-hotline 
3. Mette Mørkegaard nu autoriseret dommer til Borzoi, Galgo Espanol og Hjortehund. Bestyrelsen 

ønsker stort tillykke! 
4. Modtaget fra DKK: Regler for Rally og Hoopers 2022 
5. Modtaget fra DKK: Dommerlisterne for DKK’s nordiske og internationale udstillinger i Vejen og 

Ballerup 2022. 
6. Morten Matthes har ønsket at gå aspirant til juleudstillingen på følgende racer: Whippet eller 2 af de 

følgende racer: Borzoi, Irsk Ulvehund eller Italiensk Mynde.  
Allan har svaret, at det ikke kan lade sig gøre, da det er årets største udstilling. Men det vil være 
muligt i Roskilde eller i Strøby. 

7. Der har været en henvendelse fra et medlem vedr. flytning af juleudstillingen til Strøby. 
8. Modtaget fra DKK: Eksemplar af DKK’s årsberetninger og regnskab 2019-2020 i forbindelse med 

repræsentantskabsmødet den 23/10-2021 
9. Priser og gebyrer sendt fra DKK den  
10. DKK har godkendt Mette Mørkegaards elevtjenester på Podengo Portugues, Ruhåret Dværg, 

Podengo Portuguese, Korthåret Mellem, Podengo Portuguese, Korthåret Dværg, Podenco Ibicenco, 
Korthåret. Bestyrelsen ønsker Mette Mørkegaard stort tillykke. 

11. Morten Matthes er nu autoriseret som dommer for Boxer og Saluki. 
 

 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg  

1. Et medlem har foreslået afholdes af en mentalbeskrivelse i april. JS følger op på det. 
 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget  

1. EM i Holland har været afholdt og der deltog 35 hunde fra Danmark. Danmark havde rigtig mange 
hunde på podiet denne gang. Der vil i næste Myndenyt være et tema om EM. 

2. Der er købt og betalt for nogle nye nummerskilte i orange i A3.  
3. Vi forventer at bestille trisser inden årsskiftet. 
4. Vi skal have fundet en løsning på, hvor og hvad der skal ske med LC-udstyret fra Fyn. LJ følger op. 
5. International Lure Coursing i Nørresundby, maj 2022, afventer godkendelse fra FCI vedr. ny dato. 

Flyttes pga. VM i Finland 2022. 
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5. Udstilling  
1. Udstillingen i Århus gik godt. Det var dejligt, at Margit tog posten i sekretariatet!  

Vi afprøvede gulvbelægningen i hallen ift. ikke at indkøbe dyre tæpper.  
Inden og efter udstillingen fik vi hjælp af Mette og Torben Blach og Charlotte Harhoff. Vi vil 
fremadrettet søge hjælpere til både opstilling af ringe og pasning af sekretariat, samt nedpakning efter 
udstilling.  
Det er en god idé at fortælle dommere og ringpersonale, hvornår Store Ring forventes at begynde. 

2. EDS 2023 i Herning: Mynder er på lørdag og søndag. Der er arbejdes på at holde en mynde udstilling i 
den forbindelse – enten torsdag eller evt. fredag. AD går videre med det. 

3. Vi vil forsøge at arrangere en udstilling i Rønne igen i 2022. 
4. Juleudstilling – vi mødes kl. 17.30 til opstilling af ringe. Hjælpere søges på Facebook – JS er tovholder.  

Coronapas eller Quicktest skal vises ved indgang.  
Alle får et stempel, når det er vist frem – AN køber ét.  
Der er mulighed for at få lavet Quicktest 13 minutter væk.  
KK laver et skilt til at hænge op vedr. Quicktest. 
KK kontakter Halbestyreren for at høre, om der evt. er en person fra foreningen som kan tjekke 
Coronapas mm. 
LJ og JS + én mere har ansvaret for sekretariatet. 
Mette Mørkegaard tager sig af dommerne. LJ afhenter lørdag morgen.  

 
6. Aktiviteter  

1. Der har været afholdt Jubilæumsweekend for medlemmerne i forbindelse med Myndeklubbens 50-års 
jubilæum den 8.-10. oktober 2021.  
Jubilæumsweekenden blev afholdt i Vejen fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag.  
Fredag aften var der fælleshygge for medlemmerne og snakken gik lystigt.  
Lørdag var der arrangeret en masse aktiviteter og konkurrencer udendørs. Heldigvis var vejret med os 
og vi havde det dejligste solskin. 
Lørdag aften var der en fantastisk lækker middag (vi var heldig at dele menu med bryllupsgæsterne 
ved siden af), flere konkurrencer og der blev kåret en vinder af konkurrencerne. Søndag var der skue 
med et Twist i en nærliggende hal. Tvistet bestod i, at der afslutningsvis blev lavet en match med 
kåring af 4 vindere – på tværs af racer og alder. 
Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra de medlemmer som deltog. I alt deltog 30 medlemmer og 
34 hunde. 

2. Fly Ball skal opprioriteres, så vi kan komme i gang til foråret.  
Vi søger en person, der har lyst til at stå for det på Sjælland. Stillingsopslag laves til det kommende 
Myndenyt. 

3. Hjortehundetræf bliver den 10/9-2022. Der bliver arrangeret Continuos Loop på Metalskolen i 
Slangerup om lørdagen. Søndag er der Parkour-træning. LJ kontakter Jeannette Clausen for yderligere 
oplysninger. 

4. Juleafslutning for medlemmerne forsøges afholdt omkring den 14. december. KK står for den på 
Sjælland. Vi skal finde en på Fyn eller Sydjylland. LJ er med på Teams. 

5. Nytårsgåture arrangeres. Vi mangler stadig på Fyn. 
6. Alle er velkommen til at komme med input til nye arrangementer (webinar, race-foredrag, 

handlerkursus/ringtræning for nye osv). Især i 1. kvartal er der plads til flere. 
 
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. Der er historier fra medlemmerne fra Jubilæumsweekenden i Vejen.  
2. Årets Juniorhandler Frederikke har deltaget i World Dog Show i Brno i oktober. Hun blev ikke placeret, 

men gjorde det rigtigt flot sammen med Fie (Whippet). Det skriver hun lidt om. 
3. Alle podie-vinder-hunde fra EM har en personlig historie med i Myndenyt. 
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4. Vi skal helt generelt være bedre til at bede medlemmerne om nogle historier. 
5. LJ skriver forordet til Myndenyt. 
6. Invitationen til forårsudstillingen i Strøby laves. JS sender info til Webmaster. 

 
8. PR 

1. Der er solgt en del tøj. 
2. Det så godt ud til EM i Holland, da vi alle gik rundt i de samme regnjakker. 
 

9. Økonomi 
1. Omsætningen går bedre end forventet.  

 
10. Sponsorer og sponsorater 

1. LJ har skrevet til Faunakram – vi afventer svar. 
2. Vi kunne godt tænke os flere sponsorer. Kom gerne med input. 
3. Genforhandling af aftaler for 2022 er i fuld gang. 

 
11. Næste møde 

1. Afsluttende online møde den 21/12-2021 kl. 18.30-19.30.  
JS indkalder til møde i Teams senest to dage inden. 

 
12. Eventuelt 

1. Intet denne gang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


