Referat af online bestyrelsesmøde 2021-08-24 kl. 19.00-21.15.
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 den 2021-07-27 blev godkendt.
2. Korrespondance DKK, FCI, medlemmer o.a.
1. Pernille Junie Pedersen har skrevet til os og udtrykt et ønske om at blive dommer. LJ ringer hende op
med et uddybende svar på, hvad der kræves, inden man kan indstilles til dommer.
2. Racestandarder renskrevet for: Irsk Ulvehund, Whippet, Hjortehund, Sloughi, Italiensk Mynde, Saluki
og Galgo Espanol. De er lagt på hjemmesiden og på facebook.
3. Vi har modtaget en mail fra Birgitta Ott vedr. protest til LC i udlandet.
4. Vi har modtaget referat mm. fra Fællesklubben i Nørresundby.
3. Raceambassadører, mentalbeskrivelse og ad hoc-udvalg
1. Racerepræsentanter får tildelt en flot oblat til brug i deres signatur på mails.
4. Lure Coursing, herunder nyt fra LC-udvalget
1. Ny motor er ved at blive installeret og vil være klar til weekenden (Hund i Fokus, Vilhelmsborg)
5. Udstilling
1. Udstilling på Bornholm blev afholdt den 13/8-2021. Udstillingen gik godt på trods af den korte frist, vi
fik til at planlægge. Havde vi haft længere tidsfrist, ville flere have haft mulighed for at deltage. KK
skriver til udstillingsudvalget (Jette) vedr. planlægning af dommere for næste år. Først derefter tager vi
stilling til, om vi arrangerer en udstilling til næste år.
Note: Vi skal huske at tage billeder af store ring, så listerne fra BIS kan checkes.
2. Store Hestedag i Roskilde: Alle billetter tilsendes som pdf, så man selv kan printe dem ud. Pdf´en kan
veksles til et armbånd, hvis man skal være der to dage.
Vi bruger teltet fra Sjælland – det flyttes manuelt.
6. Aktiviteter
1. Der har været afholdt Hundens Dag i Tivoli sidste weekend. I år var der ikke så mange, der deltog. Til
næste år må vi lave mere reklame og være tidligere ude, så vores mynder kan blive vist frem.
2. Myndeweekend 8-10/10 i Vejen nærmer sig. AD og JS kommer med et oplæg på en tidsplan – og
derefter nedsættes der nogle arbejdsgrupper. KK laver et opslag på facebook med reklame for
Myndeweekenden. AD tager fat i Vejen i morgen.
7. Myndenyt, hjemmeside, facebook mv.
1. Der har netop været deadline på Myndenyt. AD følger op.
8. PR
1. Vi deltager i arrangementet på Vilhelmsborg (Hund i Fokus) denne weekend. Der tilbydes LC fra kl.
8.00-17.00. Alle er velkommen.
2. LJ tager kontakt til Torben Blach vedr. klubtøj.
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9. Økonomi
1. Vi overholder budgettet og forventer at komme ud med et resultat, der er bedre end budgettet.
10. Sponsorer og sponsorater
1. LJ følger op på Faunakram og Agria.
AD følger op på Klausen
11. Næste møde
1. Online den 21/9-2021 kl. 19.00.
JS indkalder til møde i Teams.
12. Eventuelt
1. Intet denne gang
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