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Referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2022, - Online 

Til stede: Flemming Nedza, Anne-Mette Christiansen, Lene Wohlfahrt, Lisbeth Holm Gundesen, Jette 
Israelsen og  Salwa Abbas Andersen. 
Afbud: Susanne Bang. 

Referent: Salwa Abbas Andersen 

Dagsorden Referat 

1. Økonomi 
 

Økonomien ser lovende ud.  

Ingen yderligere bemærkninger. 

2. Nyt fra udvalg 
- Spor 
- Rally 
- Udstilling 
- Medie 
- Mentalbeskrivelse 
 

- Spor  

Der har ikke været afholdt spor-prøver den seneste tid. Der 

planlægges prøver både på Sjælland og i Jylland til efteråret. 

  

-Rally 

Der afholdes rally prøve sammen med Fuglebjerg udstillingen på 

Sjælland.  

 

-Udstilling 

Udstillingsudvalget oplever problemer med hjemmesiden, og dette 

har skabt forvirring både blandt rekruttering af medlemmer til 

udvalget og medlemmer i forhold til tilmeldinger af div. Udstillinger. 

Da hjemmesiden ikke er opdateret og virker misinformerende 

grundet forældede oplysninger, kan det have en medvirkende årsag 

til at det ønskede antal tilmeldinger til seneste udstilling ikke opnået. 

 

 

-Medie 

Bladet er ikke sendt ud pr 1 juni som planlagt, endelig årsag kendes 

ikke.  

Endelige slutdato for færdig hjemmeside kendes ikke, men der 
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arbejdes på højtryk for at få en hjemmeside, der indeholder det der 

er blevet efterspurgt, gennem tiden. 

Bestyrelsen finder en løsning på hvordan den nuværende 

hjemmeside bliver opdateret med de rette informationer, så der ikke 

står oplysninger af ældre dato. Bestyrelsen vil sammen med 

medieudvalg finde den rette løsning.  

 

-Mentalbeskrivelse 

Der er afholdt 3 mentalbeskrivelser i 2022, og der planlægges en på 

Sjælland til efteråret, samt en til efteråret på Fyn/Jylland. 

3. Nyt fra formanden Dansk Kennel Klub har annonceret at der til efteråret 2022 kommer 

et nyt hundeaktivitetscenter i Ringsted på Sjælland.  

4. Sager til behandling Ingen sager til behandling  
 

5. Rekruttering til udvalg Der vil snarest sendes en mail ud til diverse udvalg om rekruttering, 

så der kan sparres omkring ideer og forslag.  

6. Mittelspitz Der er kommet forespørgsel fra Dansk Kennel Klub vedrørende 

Mittelspitz – videre forløb behandles af bestyrelsen.  

 
7. Evt Forespørgsel fra medlem, om vis en hund ejers af 2 om der stadig 

opnås point til årets guldhund hvis førsteejer ikke er medlem af 

klubben.  

Chirag Petel – adfærds og hundetræner kursus i 2023, forslås af et 

medlem, kurset vil foregå på engelsk og det undersøges nærmere 

hvornår Chirag er i Danmark.  

8. Næste møde række 25. juli online kl. 19:00 

10. september kl. 10:00 hos Lene Wohlfahrt 

30. oktober kl. 10:00 – fysisk hos Lisbeth Gundesen 

5. december online kl. 19:00 

15. januar 2023 kl. 10:00 hos Salwa Abbas Andersen 

  


