
Bestyrelsesreferat (webmøde) 15. maj 2018 kl. 19.00 – 21.30 
On-line: Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen, Annette Nyholm, Karin Koch og Marianne Grothe 
Nielsen (referat)  

1. Status EM  
Lars kunne informere om at det skrider planmæssigt frem.  
Dommere og dyrlæger er det sidste der kan komme på plads omkring 1. juni, da emner 
findes iblandt de tilmeldte landshold. Som annonceret på facebook er det engelske 
landshold det første, der er tilmeldt 

2. PR – I forbindelse med PR drøftede vi det materiale, der publiseres repræsenterer 
mynderne godt især med tanke på sagen om de tynde mynder fra Rusland. Dyrevelfærd 
skal være i højsæde og det skal billederne afspejle. 

3. Udstilling - Vejen  – Allan informerede om opgaver mv. Altid en logisk udfordring  
Dommere ankommer til Billund 18:25 og 20:20. 
Lars kan aflevere et hold ved hotel i København søndag. Evt. hotel ved Fields (tæt på 
Metro til lufthavn). Inden udstilling henter Lars sekretariat hos Marianne. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 8. juni kl. 12.00 i forbindelse med Vejen-
udstillingen. 

4. Nye varer til sekretariatet skal indkøbes (helst klar til Vejen). Lars har fundet mange 
gode forslag og det blev beslutter at bestille følgende: vanddunk, køletæpper, 
pebermyntepastiller og nye krus 
Anette følger op på hæfte fra Holland.  

5. Aktiviteter – et område vi skal have fokus på jf. brugerundersøgelse (se referat fra 
oktober 2017) :  
Lars drøfter muligheden med Mette om kalender der giver overblik over alle aktiviteter 
http://www.bassetklubben.dk/calendar.asp  
 
Opfølgning  
PR - Hundens dag (http://www.dkkhundensdag.dk/ ) – Lars følger om med coursing og 
info sendes evt. til Marianne. Karin annoncerer dagen på facebook hvis opdrættere o.a. 
vil lave myndeklub aktiviteter. 
 
Hund i Fokus i 8.- 9. september. Det er nu fastlagt at det bliver i Mørkøv. Marianne sender 
kort til Lars.  
 
Dorthe Ejrnæs har spurgt om hun må stå for afholdelse af mentalbeskrivelse, når hun er 
færdiguddannet mentalbeskriver.  Det gives der selvfølgelig grønt lyst til. Marianne svarer 
Dorte.  
 
Vi skal gå i tænkeboks om forslag til kommende foredrag/aktiviteter i dec.-jan.-februar -
marts.  
(i 2019 er foredrag / handlerdag gruppe 5 mynder med Simon Hansen (Marianne følger op 
på denne aktivitet)  

6. Persondatalov  
Indtil videre behandler vi data med omtanke som vi plejer.  
Og vi er opmærksomme på hvilke billeder vi lægger ud og hvem vi mailer til. 

7. Myndenyt  
Allan laver overblik, vi skal overholde max. antal sider.  
På næste bestyrelsesmøde tage stilling til hvad der er vigtigt at have med fremadrettet. 

http://www.bassetklubben.dk/calendar.asp
http://www.dkkhundensdag.dk/


Forsidebillede Årets mynde skal være på i første kvartal og ellers skal billedet 
repræsentere klubbens aktiviteter. 

8. Evt. punkter til dagsorden ved mødet den 8. juni kl. 12.00 sendes til Marianne 

Foreløbige punkter: Kommende aktiviteter og Myndenyt  


