
 
 
 

                
 

  

 

 
Referat fra Myndeklubbens bestyrelsesmøde 16. august 2006 hos  
Lotte Jørgensen, Mårum kl. 12.00 – 18.00 
 
Deltagere: Lotte Jørgensen, Kirsten Kristensen, Marianne Nielsen (referent) og Bente Frøling.  
Afbud: Allan Dambo Nielsen. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet godkendes. 
 
2. Siden sidst – opfølgning af løse ender fra sidste møde 
Sponsoraftale fra Leif Knudsen (Royal Canin) / foderfirma Irsk Ulvehundeklub  
– endnu ikke rekvireret. 
Coursing licens – deltagelse i brugshundeklassen – afventer svar fra DKK 
Myndeklubbens holdning til galgo-sos ? 
Bestyrelsen  vil indsende noget til næste Myndenyt (december nr) og Lotte vil kontakte DKK (Vibeke Knudsen) for 
at få en mere præcis udmelding fra dem end den der står på Dansk Kennel Klubs hjemmeside. 
Marianne giver Janet besked.  
 
3. Avlsseminar 
På Danhostel Odense, Kragsbjerggården den 7. oktober er der reserveret plads til 20 personer fra kl. 
10.00 til 17.00. Pris pr. person 300,00 kr (forplejning) 
Dagens afvikles som en slags høring om hvorvidt mynderne skal præmieres for at indgå i avlen. Den 
røde tråd i oplæg/diskussion udvælgelse af avlsdyr i fro hold til sundhed, standard og 
brugsegenskaber. Program udarbejdes.   
Udsendes med brev til klubbens medlemmer. Ulf Jørgensen tager med og der vil være mulighed for 
at stille spørgsmål der relaterer til DKKs holdning. 
 
4. Udstillinger 
a) Evaluering af Vingted :   
Udstillingen forløb tilfredsstillende, bestyrelsen vil gerne prøve at skabe mere socialt fællesskab. Efter 
bedømmelserne vælger nogle at blive på campingpladsen, andre deltager i get-together party / fælles 
middag, hvilket er ok, men weekenden skal ”rystes mere sammen”.  Spørgsmålet er desuden om 
Vingstedscentret er gearet til at afholde udstillinger, servicen ikke ikke god nok og de holder ikke 
forudindgående aftaler f.eks. vedr. bookning mv. 
 
Kirsten Kristensen har et forslag til et andet sted i 2007  
Randbøldal camping (http://www.randboldalcamping.dk/), hvor der er mulighed for at bo i 
hytter/camping lige udenfor ringene. Lederen af pladsen laver grillaften, priserne er ok, desuden er 
stedet vant til afholdelse af hundeudstillinger – Kirsten undersøger stedet. 
 
Med hensyn til datoen : 23.-24. juni 07 – det er weekenden med Skt Hans og svensk midsommer, 
hvilket måske afholder flere for at komme. Ugen før er der Ballerup udstilling og ugen efter 
Bornholm. Først i  juni er der Europavinder udstilling i Kroatien, så datoen fastholdes, men det er 
viigtigt hele tiden at tænke på, hvordan vi kan lokke flere udstillere til. 
 
Marianne undersøger muligheden for at søge FCI om at få European Championship title for 
Sighthounds til dobbeltudstillingen et år.  
 
b) Dommere og udstillinger 2007 (opfølgning siden sidst) 
 
17.03.2007, Stestrup, udstillingsleder Marianne Nielsen 
Dommer: Dimitris Antonopoulous, Grækenland (gruppe 5 og 10) 
Stestrup hallen er booket, Marianne finder anden hal på Midtsjælland 
 
23.06-24.06 2007 Vingsted/Randbøldal 
Afslag fra Vojtek. Garry og Danielle Dryburgh (Kennel Tezer) fra Australien spørges. Opdrætter 
whippet og pudler (www.tezer.bigpondhosting.com).  
 
02.09.07 , Silkeborg, udstillingsleder Kirsten Kristensen 
Afslag fra Anita Gieliesse, Holland 
 
13.10.2007 Års, udstillingsleder Kirsten Kristensen 
Stadig ledig 
 
24.11.2007, Nyborg, udstillingsleder Marianne Nielsen 
Flyttes til 17. november 2007, da Norsk Vinderudstilling i Hamar, Norge også ligger den 24.11.2007. 
Nyborg hallen er booket til den 17. november 07.  
Dommer: Ole Staunskær, DK. Tidligere var Ulf Bråthen, der er under uddannelse sat på, men vi fik 
muligheden for at invitere Ole Staunskær – og slog til.  



 
 
 

                
 

  

 

 
5. Generalforsamling 
31. marts 2007, Jylland – Kirsten Kristensen finder et egnet sted. 
 
 
6. Andet 
Hvalpelisten; hvis nogle ønsker at komme hurtigere på hvalpelisten på nettet, kan man sende bevis 
for betaling til Kirsten.  
 
www.dogsdating.net ( side om hunde, annoncering mv.) har spurgt om vi vil sætte deres logo og link 
på forsiden af  www.myndeklubben.dk , så linker de til os. Vi vil gerne linke til dem, men ikke på 
forsiden. 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


