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Referat af online jule-bestyrelsesmøde 2021-12-21 kl. 18.30 
 
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. Fjelsted Skovkro bestilt til Generalforsamlingen. 
2. Web ønsker bedre koordinering af hjemmeside og Facebook. Er taget til efterretning 
3. Julehygge aflyst pga. Corona-situationen. 
4. Tomas Rohlin er dommer på hele gruppe 2 nu (Dkk sender det ud til alle Specialklubber) 
5. Dommerønsker for 2023 skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. januar 2022. Det skal skal lægges 

op på hjemmesiden + facebook.  
6. LJ deltager på formandsmødet på Fjelsted Skovkro den 26/2-2022. LJ tilmelder selv via Hundeweb. 
7. Vi lukker kontoen i Andelskassen, da de varslede gebyrer er for høje. 

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

1. DKK har godkendt Mette Mørkegaards elevtjenester på Magyar Agar og Pharaoh Hound + 
elevtjenester på Azawakh og Cirneco dell Etna. Hun er dermed dommer for hele gruppe 10! 
Bestyrelsen ønsker stort tillykke. 

2. Forslag til standarden på Afghansk Mynde er endeligt godkendt. Er lagt på hjemmesiden. 

3. Opdateret standard (revidering af oversættelsen) på Greyhound er lagt på hjemmesiden. 
4. Bornholm er ændret til en 3-dages udstilling. Vi kan få torsdag den 11/8. 
5. Giovanni har et ønske om at blive dommer. JS har skrevet til vedkommende, hvad det kræver – inden 

man kan blive indstillet. 
6. DKK har sendt informationer ud vedr. EDS 2023 
7. Svein Bjørnes vil gerne indstilles til Pharao Hound og Podengue Portuges. LJ skriver et svar. 
8. Britt Siegstad vil gerne indstilles som dommer. Js skriver et svar. 
9. Janne foreslår to kurser/foredrag i 2022 ifm. hendes hundetræneruddannelse. Det kunne vi godt være 

interesseret i, men vi mangler oplysninger. JS sender et svar. 
 
3. Udstilling 

1. Juleudstillingen i Strøby var en succes. Stedet var rigtig godt. Men det var en skam, at det ikke var 
muligt at købe noget i kantinen. Til næste gang skal der købes noget andet dobbeltklæbende tape til 
tæpperne, da det var meget svært at få af. LJ bestiller messetape til næste gang.  
Næste gang skal racevinderne have mere tid i ringen. 

2. Vi planlægger at afholde Klubudstilling i forbindelse med EDS2023 om fredagen. 
 
4. Sponsorer og sponsorater 

1. Essentiel Food er ikke en sponsor mulighed. Vi må kigge efter nye muligheder. 
2. Efter det første halve år er der opgørelse fra OK på 3821,92 kr. 

 
5. Næste møde 

1. Online tirsdag den 2022-01-18 kl. 18.30 
JS indkalder til mødet. 

 
6. Eventuelt 

 


