Referat Myndeklubben webmøde

5. December 2016 kl. 19.00
Deltager: Lars, Allan, Marianne (referent), Annette
Afbud: Christina

1. DKK
Kommunikations- og konflikthåndteringskursus
Annette gav kort feedback fra kurset i forhold til sociale medier – vores FB fungerer godt
Noget klubben kunne opdyrke mere var en youtube kanal – i fht til myndevideoer reklame
for Myndeklubben. Lars tjekker hvad det kræves for at starte en kanal op.
Forespørgsel fra DKK om interesse for grunduddannelseskursus. Pt har det ingen interesse.
Marianne giver tilbagemelding til DKK (deadline 15. december 2016).
DKK har udsendt mail om der er konstateret parvovirus på Fyn, samt enkelte andre steder i
landet. Hunde skal være vaccineret for at deltage på vores aktiviteter, men vi vil gøre
opmærksom om, at vi vil tage stikprøver (vaccinationspapirer medbringes) og indskærper at
hvalpe under 3 måneder ikke kan medbringes til alle klubbens aktiviteter/arrangementer.
(Marianne laver tekst til web og facebook).
Repræsentantskabsmødet 18. marts 2017 (samtidig med Køge udstillingen). Det aftales at
Lars deltager.
2. Status – handlerdag - 25. marts 2017. Mangler at finde sted i trekantsområdet. Evt. betaling
via Nem-tilmeld (Marianne giver Lars besked).
3. Status – pointsystem LC ? der skal gælde fra 2017 ?
LC udvalget holder møde 13. december. Herefter rundsendes udkast til bestyrelsen.
4. Ønske om indstilling som eksteriør dommer for Mynde klubbens racer fra Morten Matthes.
Bestyrelsen er positiv og indstiller ham til DKK og håber at se Morten til nogle af klubbens
arrangementer inklusiv en coursing træning eller konkurrence.
5. Generalforsamling er sat til den 9. april 2017. Marianne, Lars og Annette genopstiller.
Muligheden for elektronisk afstemning undersøges.
6. Udstillinger 2017 og dommere
Forårsudstilling, St. Hestedag og Juleudstillingen sættes 3 dommere på.
Vi har rigelig med dommerønsker. Vi tager dem med puljen samt sender ideer til DKK, der
efterlyser det fra specialklubberne. Så evaluerer vi efter de enkelte udstillinger, hvor højt
niveauet er.

7. OK – mangler at skaffe 8 kort – tage i fat i folk til aktiviteterne gåture/foredrag.
Lars tager fat i folk.
8. Konkurrence på facebook – dagens julebillede og konkurrence.
Få dit julebillede i top ved sende det til Karin Koch. Marianne drøfter det med Karin.
9. Ideer
Frivillig koordinator/strukturel opbygning
Vi vil inddrage muligheden for en frivillighedskoordinator der skal medvirke ved
opgavebeskrivelser, så opgaver bliver klart defineret (og forslag til personer der kan løse
disse) .
Herunder inddrages diskussionen om struktur – regioner – geografisk sammenhæng
10. Opgave beskrivelser skal igangsættes. Pt har vi det kun for aktiviteter.
Herunder drøftedes muligheden for arbejdsgrupper
Masser at arbejde videre med. Næste webmøde er 2. januar 2017

