Referat fra bestyrelsesmøde den 2021-06-15
Til stede: Lars Johansen (LS), Annette Nyholm (AN), Allan Dambo (AD), Karin Koch (KK).
Referent: Jonna Sørensen (JS)
1.
1.
2.
3.

Siden sidst, herunder godkendelse referater, indkommen post og opfølgninger
Referat fra bestyrelsesmøde den 29/5-2021 blev godkendt.
Ny overenskomst. LJ rykker for en ny.
OK fortsætter med at give ekstra 30% sponsorstøtte til og med maj 2022. Derudover kan man med
fordel købe deres el eller mobilprodukter. Det giver 10 eller 15 øre ekstra i rabat på brændstof.

2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a.
1. Stor ros fra flere medlemmer vedr. afstand til ringene.
Vi fortsætter derfor med 5 meter afstand til ringen, så vidt det er muligt. Derved bliver der plads til flere
telte og flere kan se. Vi fortsætter ligeledes med mindst 1 meter mellem teltene, så man kan gå
igennem.
Det bliver fremadrettet muligt at købe Cert-rosetter og Champion-rosetter på udstillingerne. Vi
beslutter på næste møde, hvordan de skal se ud osv.
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg
1. Der er udtrykt ønske fra et medlem om at oprette en ønskeprofil på Galgo Espanol. AN kontakter
mentalbeskriver for at høre, om det overhovedet kan lade sig gøre ud fra de få Galgoer, der er (5-10).
Eller om de kan beskrives generelt ud fra en mentalbeskrivelse.
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget
1. Der har været afholdt Lure Coursing i Nørresundby den 22-23/5. Der var ikke så mange deltagere og alt
gik som planlagt. Der er bygget nyt klubhus.
2. Der er bestilt en ny motor.
3. Der har været afholdt et spændende webinar med Geir Hammer, Norge om Lure Coursing. Geir sender
materialet.
5. Udstilling
1. Der har været afholdt udstilling i Vejen den 12-13/6. Dejligt vejr, og godt at komme i gang igen. På trods
af dommerændring i sidste øjeblik, lykkedes det at finde en anden dommer, Tomas Rohlin.
Masser af ros fra deltagerne, ringpersonale og dommere.
2. Vi er i gang med at planlægge udstillingen i Nørresundby den 10-11/7. AD tager det røde telt med til
sekretariatet.
3. Bestyrelsen har besluttet, at Myndeklubben udvider den særregel, vi havde i 2020 vedrørende
lempelser for opnåelse af klubjuniorchampionat til at gælde til og med 30/6-2021. Den komplette tekst
for reglerne findes på www.myndeklubben.dk
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4. Konkurrencerne om Året Racevindere og Årets Mynde.
Med baggrund i GDPR (persondatareglerne) har bestyrelsen besluttet, at Myndeklubben offentliggør
lister med kandidaterne til racevindere og årets mynde på denne måde i 2021:
Listerne offentliggøres alene med de ejere (og deres hunde), der aktivt har valgt, at deres navne må
offentliggøres ved tilmelding af hunden til udstilling i hundeweb. Det betyder, at har man som udstiller
valgt IKKE at offentliggøre sit navn, vil den tilmeldte hund IKKE deltage i konkurrencen om årets
racevindere eller årets mynde. Hunden vil kun optræde på listen efterfølgende, såfremt man skriftligt har
tilkendegivet, at man alligevel ønsker sit navn offentliggjort. Dette kan ske på mail til: Birgitte Bavnhøj
birgitte.labiba@gmail.com eller til et bestyrelsesmedlem.
6. Aktiviteter
1. Hundens dag afholdt den 5/6-2021. Der var ganske få deltagere udefra.
7. PR
1. Der arbejdes på at tøj med Myndeklubbens logo kan bestilles på NemTilmeld.
2. Hundens Dag i Tivoli i Kbh. den 22/8.2021. Vi efterspørger medlemmer, som har lyst til at deltage i
arrangementet. Der laves snarest et opslag på facebook. AN tovholder og KK laver opslaget.
8. Økonomi
1. Indtil videre holder budgettet.
9. Sponsorer og sponsorater
1. LJ kontakter Hanne Böckhaus vedr. fodersponsorat.
10. Næste møde
1. 3-4/7-2021 i Horsens kl. 10.00
11. Eventuelt
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