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Referat af online bestyrelsesmøde 2021-07-27 kl. 19.00-21.30. 
 
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 bestyrelsesmøde i Horsens den 2021-07-04 blev godkendt. 
2. Cert- og champion-rosetter er bestilt af AD og kan fremadrettet købes på udstillingerne. 
3. Ivan er efter eget ønske fratrådt som kontaktperson for Fællesklubben Ålborg Hundecenter i 

Lindholm. Annette Bystrup indtræder i stedet for. LJ informerer Fællesklubben. 
 
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a. 

1. Retningslinjer for hundesporten i forhold til Corona er efterspurgt hos DKK og det undersøges 
nærmere i forhold til udstillingen på Bornholm. 

2. Der er kommet et udkast til den danske racebeskrivelse af Borzoi. Brian Ankerstjerne checker 
oversættelsen. 

3. Inspirationsdage den 22-24/10-2021 i Skælskør. AD deltager. 
 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg  

1. Elin og Anne bliver fremadrettet raceambassadører for Podenco Ibicenco. AN kontakter dem vedr. 
medlemskaber til Myndeklubben og DKK. LJ skriver et forventningsbrev. 

2. LJ kontakter Mette vedr. oblat til raceambassadører. 
 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget  

1. Nørresundby er veloverstået. Alt kørte godt – men teltet gik i stykker. 
2. Vi har fået en ny LC-dommer i DK og det er Christina Alfast. Stort tillykke med titlen fra bestyrelsen. 
3. Fremadrettet til vores weekender med dobbeltarrangementer (udstilling og LC) ønskes to personer til 

at hjælpe lørdag eftermiddag kl. 16.00 med at flytte telte, foder mm. 
4. Vi skal begynde at kigge efter, hvem der kan hjælpe i LC-sekretariatet. LJ tager det med videre. 
5. Det efterlyses at ranglisterne opdateres for LC. LJ går videre med det. 

 
5. Udstilling  

1. Bornholm den 13/8-2021: Dommer Martin R. Johansson har sagt ja tak. Skriver og stuart er også på 
plads. Udstillingen starter kl. 11. Telte må ikke stå rundt om ringene. Der er bestilt rosetter. 

2. Store Hestedag i Roskilde:  
Placering af både LC og udstilling er på plads. Portene åbnes tidligere til LC om søndagen, ligesom vi 
plejer – og bilerne må komme med ind.  
Vi må undvære et område på LC-banen på 20x20 meter.  
KK og JS tager sekretariatet. Vi skal have fundet en til at sidde i porten fra 7.30-11.00. 
LJ undersøger, hvor mange telte der skal med. 

 
6. Aktiviteter  

1. Myndeweekend 8-10/10 i Vejen nærmer sig. LJ og JS laver et oplæg til næste møde. 
2. Vi deltager til arrangementet på Vilhelmsborg (Hund i Fokus), men mangler en del oplysninger. LJ 

rykker for nærmere oplysninger på mandag. 
 
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 

1. KK, JS og Brian Ankerstjerne står for det. 
2. Der er deadline til Myndenyt den 15/8. Vi mangler artikler. 
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3. Vi har ønsket en online kalender på hjemmesiden og undersøgt mulighederne. Men dette er desværre 
ikke muligt med vores nuværende opsætning. 

 
8. PR 

1. Klubtøj kan købes til intropris i 2021 - og bestilles på Nemtilmeld. Vi laver evt. en deadline på 
bestillingerne på torsdag. LJ undersøger det nærmere. 

2. Klubtøj til LC med tilføjet Lure Coursing Danmark + 1 (2) flag er blevet diskuteret. LJ tager fat i Torben 
Blach. 

3. I forbindelse med Store Hestedag laver vi Loop om lørdagen (samme sted som LC). Vi vil gerne have en 
højtaler op.  
Alle er velkommen til at komme og prøve. 

 
9. Økonomi 

1. Vi holder budgettet så godt og vel. 
 

10. Sponsorer og sponsorater 
1. Vi har en foderaftale med Faunakram til Roskilde. LJ arbejder videre med det. 
2. Præmiekort uddeles fremover til alle 1. pladser og til Smuk og Smidig til LC. De udleveres ligeledes til 

VG + L. 
 

11. Næste møde 

1. Online den 24/8-2021 kl. 19.00  
 

 
12. Eventuelt 

1. Intet denne gang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


