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Referat af bestyrelsesmøde, 2021-05-22 Nørresundby 
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 2021-04-10, Strøby Hallen godkendt med enkelte rettelser. JS sender til 
webmaster. 

2. Opfølgning vedr. point fra udstillingen i Strøby den 10-11/4-2021.  Point er rettet og lagt på 
hjemmesiden. 

3. Nyt sted til generalforsamlingen bliver Lynge Forsamlingshus den 29/5-2021. 
4. Nyt opbevaringssted til diverse udstyr lejet hos Tølløse Lager. Diverse udstyr er flyttet til det 

nye depot.  
5. Kommunen er kontaktet vedr. plan B for St. Hestedag. LJ går videre med det. 

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

1. Korrespondance med DKK vedr. opdatering af overenskomst. LJ og AD går videre med det. 
2. DKK har åbnet op for elever og aspiranter.  
3. Der er ansøgt om titler ifm. Jubilæumsudstilling i Vejen.  

 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Henvendelse fra Ida Olsen vedr. ønskeprofil på Galgo Espanol. Punktet behandles på 
førstkommende møde efter generalforsamlingen. 

2. Opfølgning vedr. Tina Strunge og FIWC til næste bestyrelsesmøde. JS følger op. 
 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Dispensation til brug af danske dommere til internationale LC-konkurrencer er ansøgt og 
godkendt hos DKK. 

2. Værelser booket til dommere mv. til LC i Nørresundby den 10/7-2021. 
 
5. Udstilling 

1. I forbindelse med EDS holder vi udstilling den 17/5-2023. Der er booket overnatning fra 
tirsdag den 16/5 til torsdag den 18/5-2023 – alle hytter, Vandrehjem og et pænt antal 
hotelværelser.  

2. Der er indgået kontrakt med Vejen til udstillingen den 11-13/6-2021.  
Samt bekræftet booking til udstillingerne den 10-12/6-2022 og 9-11/6-2023.  

3. Der er indgået kontrakt med Århus Firmasport vedr. udstillingen den 16/10-2021 og 8/10-
2022. Skrives ind i eventkalenderen.  

4. Ansøgt og godkendt hos DKK: 7 udstillinger i 2022 og 8 udstillinger i 2023.  
5. Ny placering til Vejen-udstillingen den 12-13/6-2021 (da området vi normalt er på, er 

underlagt arkæologisk udgravning pt.). AD og JS undersøger forholdene snarest. 
6. Invitation til Myndenyt og web (Roskilde – LS + udstilling, Århus – udstilling og 

Myndeweekend). LJ går videre med det. 
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6. Aktiviteter  
1. Mulighed for afholdelse af Jubilæumsweekend (aktivitetsweekend). Sted og pris diskuteret. 

AD undersøger sted nærmere. Vi andre overvejer aktiviteter. 
 

7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 
1. Hjemmesiden er opdateret vedr. raceambassadører. 

 
8. PR 

1. Hund i Fokus – punktet flyttes til næste møde. 
2. Markedsføring: Vi skal blive bedre til at synliggøre vores aktiviteter. Hvordan gør vi det? Kan 

den lokale avis skrive lidt om, hvad vi laver, når vi laver noget med vores hunde?  
LJ laver et oplæg om muligheden for at bruge vore medlemmernes kompetencer. 

 
9. Økonomi 

1. Budget udarbejdet til generalforsamlingen. 
 
10. Sponsorer og sponsorater 

1. Agria har leveret 5 stk. præmier til hvert event if. vores kontrakt.  
2. Vedr. OK sponsoraftale; AN er ny kontaktperson og AN tager selv kontakt til OK og 

webredaktør. 
3. AD har haft kontakt til Royal Canin vedr. fornyelse af sponsorkontrakt. Royal Canin 

sponsorerer fremover kun ét arrangement pr. år pr. klub. Vi søger andre sponsorer. AD går 
videre med det. 

 
11. Næste møde 

1. Dato og sted aftales efter generalforsamlingen. 
 

 
12. Eventuelt 

1. Intet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


