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Referat af online bestyrelsesmøde den 2021-09-21 
 
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 online bestyrelsesmøde 2021-08-24 blev godkendt. 
2. Medlemmers kompetencer: Der er desværre kun ganske få medlemmer, der har henvendt sig på vores 

opfordring. Vi vil gerne have flere henvendelser. 
3. Marianne og Karin J. arbejder videre med gamle minder ifm. vores 50-års jubilæum. 
4. Domænet er ajourført på one.com. 

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

1. Ny dansk standard for Borzoi modtaget fra DKK. Den er lagt på hjemmesiden. 
2. Ny dansk standard til Afghansk Mynde modtaget fra DKK - sendes til korrektur hos Karin J. 

 
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg 

1. Birgit Hansen er udnævnt som raceambassadør for Sloughi. Birgit har skrevet en flot beskrivelse af racen 
på dansk. Tak for den! Beskrivelsen er lagt på hjemmesiden. 

 
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget 

1. Christian Alfast er ny autoriseret LC-dommer. Bestyrelsen ønsker tillykke! 
2. Der er bestilt nye nummerskilte til LC (som dem i Sverige).  
3. Der ønskes bedre forhold til LC i forbindelse med Store Hestedag til næste år. Der er bl.a. problemer 

med, at området ikke er klar/ryddet til at vi kan køre testløb om lørdagen. LJ tager det med videre. 
4. Efter hver LC-konkurrence vil der fremadrettet blive udsendt et skema ud til alle til udfyldelse af 

eventuelle skader. 
5. Licensbøger til LC koster fremadrettet 500 kr. fra starten af. Licensbogen er herefter gældende til og 

med hundes 8. år (og skal ikke fornyes hvert år). Det træder i kraft pr. 1/1-2022. 
 
5. Udstilling 

1. Udstillingsområdet til Store Hestedag var fint. Der var fint plads til tre ringe inkl. telte. 
Men Loop-området ønskes længere væk fra udstillingsområdet til næste år. LJ laver en tilbagemelding. 

2. Det er svært at kvalificere sig til brugshunde klassen og ganske få hunde opnår den mulighed. 
Sammenholdt med at brugshundeklassen lider under et dårligt rygte, bliver set ned på af nogen 
dommere osv. Det vil vi gerne ændre på. Fokus skal rettes mod at disse hunde (de som får CK) – både 
en smukke og brugbare. JS arbejder videre med muligheden for at få Brugshunde-certer. 

3. AD har indhentet tilbud på nye tæpper til indendørs udstillinger. 
4. AD og JS er ansvarlig for udstillingen i Århus. Der søges efter hjælpere til opsætning af ringe - fredag 

aften. Sekretariatet varetages af en udefra (Margit).  
Alle aftaler er på plads i forhold til dommere, ringsekretærer osv.  
Husk i PM at gøre opmærksom på at der ikke er tæpper på til Århus udstillingen. Fornuftigt fodtøj 
anbefales. 

 
6. Aktiviteter  

1. Gennemgang og tilretning af aktivitetsplanen til Myndeweekenden den 8-10/10-2021. Der er ikke så 
mange tilmeldt, som vi havde regnet med.  
Der skal laves en reminder vedr. vores Myndeweekend. JS laver et oplæg. 

2. Planlægning af EDS 2023 skal igangsættes. KK og AD kigger på dommere.  
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7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv. 
1. Intet nyt 

 
8. PR 

1. Intet nyt 
 
9. Økonomi 

1. Vi holder budgettet. 
 
10. Sponsorer og sponsorater 

1. LJ følger op. 
 
11. Næste møde 

1. Online tirsdag den 2021-10-05 kl. 19.00 – 19.30. Kun om Myndeweekenden. 
Jonna indkalder til møde. 

 
12. Eventuelt 

 


