
DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde lørdag den 3. januar 2009 Scandic, Ringsted kl. 10.00-17.00
Til stede: Lotte Jørgensen, Kirsten Kristensen, Allan Dambo Nielsen, Mette Kleist og Marianne
Nielsen (referent)

1.Samarbejde i bestyrelsen
De beslutninger, der tages på bestyrelsesmøder, telefonisk eller pr. mail, er demokratiske,
d.v.s medlemmerne skal ikke føle, bestyrelsen står i opposition til hinanden. Vi skal være
loyale overfor beslutningerne. Bestyrelsen diskuterer nogle eksempler, hvor formanden
offentligt har ytret sin uenighed. Proceduren er, at man tager det op til det næstkommende
bestyrelsesmøde. Formanden tager diskussionen til efterretning.

2. Udstillinger
Udgifter til Nyborg udstillingen var højere end forventet p.g.a for en større udgift til
dommeren, vores udstillinger skal mere end løbe rundt. Bestyrelsen vil forsøge at stramme op
med hensyn til budgetlægningen i forhold til udstillinger. Lotte synes ikke udgifterne var ikke
højere end forventet og vil fremover have tilsendt et regnskab over udstillingen til hjælp ved
fremtidig budgetlægning.

Aspiranttjeneste i Års – klubben havde oprindeligt sagt nej, men p.g.a. misforståelse var
dommeraspiranten mødt op til stor overraskelse for udstillingsleder og dommer. Spørgsmålet
er, om vi som klub har ret til at sige nej eller ej, når DKK har indstillet dommeren til
aspiranttjeneste. Lotte tager spørgsmålet op på formandsmødet.

Årets racevindere i klubben -  liste lægges ud på www.myndeklubben.dk og Kirsten kontakter
ejerne mht. billede til web og Myndenyt.

Udstilling 2009
Vi har forsøgt at bruge dommere foreslået af medlemmer samt Irsk Ulvehundeklub.

1. marts 2009 Karlslunde
– procedure uddeling af årspokaler (en hund fra hver race kåres i frokostpausen) – liste over
årets hunde udsendes med PM. Tæpper, bliver sendt til Karlslunde. – Lotte ringer til Vighallen.
Giver Marianne besked hvornår de kommer til Karslunde, Marianne tjekker tæppernes stand.

6.-7. juni 2009 Randbøldal – udsendt invitationer, afventer
1. august Helsinge 2009 – afventer svar fra Malu Alcrudo, Spanien
10. Oktober, Års 2009 –

Mht. dommerinvitationer – Marianne og Lotte samler op og sender rundt til bestyrelsen.

Udstilling i forbindelse med Verdensudstillingen 2010
Onsdag den 23. juni 2010 – Udarbejdelse af brochure, evt. web.

Fastlæggelse af resten af datoer til 2010 –
Vi forsøger at lægge datoer i lige/ulige uger – lørdage/søndage og planlægger i første omgang
følgende udstillinger.

Myndeklubben, 6. marts 2010
Myndeklubben 25.-26. maj 2010, Randbøldal
Myndeklubben 23. juni 2010, Vingsted
Myndeklubben ca 10. oktober, Års 2010



Myndeklubben, 21. november 2010

Annonceres i Myndenyt , web. Ret til ændringer forbeholdes.

Dommerønsker til DKK udstillinger 2011 – klubben skal indlevere ønsker senest fredag den 30.
januar 2009. Vi vil henvise til den liste, der vi har indsendt i forvejen. Vi vil anmode om at
gruppe 5 og 10, at racerne ikke fordeles i flere ringe i flere haller.
Vi vil anmode om at Myndeklubbens racer bedømmes i ringe ved siden af hinanden, og at
gruppe 5 og gruppe 10 oftere bedømmes samme dag!

Ansøgning om eksteriørdommer for mynder fra Kitty Sjong  og Vibeke Ellesøe.
Bestyrelsen beslutter at imødekomme Kitty Sjongs ansøgning.
Bestyrelsen beslutter at skrive til Vibeke Ellesøe at hun er velkommen til at søge igen i 2010,
da vi har mange dommeraspiranter på venteliste. Lotte skriver til DKK og til begge ansøgere.
Marianne laver en opsamling af dem vi har indstillet og hvor langt de er nået.

Avlsgodkendelse udenfor arrangement – der skal være mere faste rammer og følgende
procedure gælder: Ved avlsgodkendelse (udenfor arrangement) skal man anmode
Myndeklubben skriftligt. Bestyrelsen kontakter selv en dommer. Prisen er almindelig
udstillingsgebyr ( dobbelt gebyr af ikke medlemmer ) samt faktiske udgifter til dommeren.
Betalingen skal indsendes sammen med anmodningen.

3. Myndenyt
Udgangspunktet er rigtig godt, bladet er indbydende. Mette laver drejebogen, så den svarer til
indholdet, bestyrelsen sender input til Mette, når vi får linket og tager kontakt til Helle. Vi er
rigtig glade for beslutningen med A4 og at Helle har kastet sig ud i opgaven.
Vedrørende optimering af logo tager Mette action på det.  Klubben tilbyder at sætte annoncen
op til klubbens medlemmer – materiale sendes til - annonce@myndeklubben.dk – Betingelser
for opsætning af annonce kommer på web og myndenyt. Pris for opsætning indtil videre er et
medlemstilbud for 100 kr uafhængigt af annoncens størrelse og de går ubeskåret til
Myndeklubben.

4. Lure Coursing 2009
Coursing Jylland (Allan)
Fremtidig investering i coursing i Jylland, indkøb af en coursing maskine. Bestyrelsen
godkender, at der indkøbes en maskine til coursing i Jylland. Allan kontakter Karin.

Uddannelse af dommere (licensgivere) evt en på Sjælland og Jylland  -
Marianne beder Karin om at udarbejde et budget i samarbejde med svenskerne, der skal
uddanne dommerne.

Måling samt indkøb af måleinstrumenter (tidligere fremsendt fra Karin) – Ok med indkøb af
måleinstrument. Karin indstiller 2 dommere til måling, som bestyrelsen skal godkende.

5. Økonomi
Årsregnskabet gennemgås

6. Generalforsamling 2009
Indkaldelsen skal ud på wwww.myndeklubben.dk.

7. Andet
Layout www.myndeklubbend.dk – forslag udarbejdet af Heidi Taymyr.
Layoutet godkendes og der gives ok fra bestyrelsen til at gå videre med siden.



Hvalpeliste
På vores hvalpeliste har vi besluttet følgende: For at få hvalpekuldet på hvalpelisten skal det
opfylde Myndeklubbens etiske anbefalinger og avlsrestriktioner for racen.

Det besluttes at de etiske anbefalinger, der skal opfyldes skal specificeres til
For optagelse på hvalpelisten skal tæven være fyldt 18 måneder, og ikke være over 8 år.
( dispensation fra dette kan ansøges hos klubbens bestyrelse )

Vi ser hyppigere annoncering af hvalpe i Den Blå Avis og Gul og Gratis, ofte hvalpe uden
stambog. Enige om at vi kan vejlede bedre på www.myndeklubben.dk i forhold til køb af hvalp.
Marianne udarbejder forslag til vejledning til web.

Formandsmødet 2009 i DKK – Lotte deltager. Emner: dommer aspirant – udstillinger
(dommerønsker/at mynderne ikke spredes i flere ringe/haller og gruppe 5 og 10 lægges
samme dag, så vi kan holde modsat dag udstillinger)

Merchandise til vores udstillinger mangler – Allan forbereder indkøb af nål og krus .
Lotte fremlægger priser på veste og t-shirts – bestyrelsen diskuterer om der er salg i tøjet og
enedes at overveje det endnu engang.


