Referat fra bestyrelsesmøde i Myndeklubben den 17. april 2009, Glumsø
Til stede: Kirsten Kristensen, Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen og Marianne Nielsen (referent)
Afbud: Mette Kleist.

1. Siden sidst
Kirsten Kristensen (KK) byder Lars Johansen (LJ) velkommen til det første rigtige bestyrelsesmøde.
2. Udstillinger
Helsinge og Års 2009 dommere/udstillingsleder skal fastsættes.
Helsinge: Bestyrelsen vil kontakte Lotte Jørgensen for at høre, om hun stadig er udstillingsleder og om
der er indgået en aftale med Bymosehegn. Der skal laves en invitation til Myndenyt. Evt. nødplan blev
diskuteret, hvis Lotte ikke vil afholde udstillingen. Så vidt vi ved er endnu ikke inviteret dommer.
Tidligere er foreslået Malo Alcrudo, Spanien. Budget skal udarbejdes mht. leje af græsplæne,
dommerudgifter og forplejning. KK sender mail til Lotte.
Års
KK er udstillingsleder. Bestyrelsen aftaler at invitere René Sporre Willes, Sverige og hvis hun ikke kan i
2009 inviteres hun til 2010. Marianne Nielsen (MN) kontakter dommeren.
Tilmeldingsgebyr (online/manuelt) - er det muligt at tilmelde manuelt i DKK for online pris ? Det
spørgsmål blev stillet på generalforsamlingen . KK skriver til Dansk Kennel Klub.
Randbøldal 2009
Det meste er på plads. Bestyrelsen aftaler at uddele en flaske vin til alle cert-vindere. Nyt merchandise til
udstillingen: krus (i 3 farver), mapper med logo samt vin med logo. MN kontakter Irsk Ulvehundeklub
mhb på planlægning især i relation til dommerne. En udstiller har kommenteret rækkefølgen på
bedømmelsen, der er den samme hver dag. Rækkefølgen er blot taget fra udstillingen i 2008, hvor det
fungerede fint, men det er ok at ændre det, så forskellige racer starter på forskelligt tidspunkt hver dag.
MN giver webmaster besked på at ændre det.
Pointsystem 2009
Det fungerede fint i 2008, så bestyrelsen beslutter at fortsætte med det samme pointsystem, der ser som
følger:
Regler for opnåelse af titlen Racevinder i Myndeklubben
Indenfor hver enkelt race findes hvert år den mest vindende hund på Myndeklubbens udstillinger.
BIR giver 5 point
BIM giver 3 point
Ved pointlighed har den hund vundet, der har deltaget på færrest antal udstillinger.
Er der stadig pointlighed, har den hund vundet, der har vundet over flest tilmeldte hunde i racen
(samtlige katalognumre).
Er der stadig pointlighed, har den hund vundet, der har vundet på udstillinger med fleste tilmeldte hunde
(alle klubbens racer).
Der gives kun point til medlemmer af Myndeklubben. Når udstillingsåret er slut, checkes medlemskabet,
for at afgøre vinderen af titlen. Klubben fører dette regnskab.
Vinderen vil få en pokal - uddeles på årets første udstilling i klubben.
Vinderen kan få et foto af hunden i Myndenyt 1. kvartal og på www.myndeklubben.dk.

Bestyrelsen vil ansøge om at titlen bliver registreret i DKK. (MN søger DKK)
Dommeransøgning Marie Petersen
Der er kommet en ansøgning fra Marie Petersen. Bestyrelsen accepterer ansøgningen. MN skriver til
Marie Petersen og DKK.
Lige nu har er følgende dommere under uddannelse
Lisbet Ramsing, Gert Kristensen, Kitty Sjong, Kim Vigsø og nu Marie Petersen.
Dommere der har ansøgt , er blevet godkendt men ikke gået i gang
Lene Jakobsen, Ulf Bråthen og Birgitte Schjøth. Birgitte har givet besked om, at hun vil gå elev til at
starte med.
På generalforsamlingen blev bestyrelsen opfordret til at indstille nogle af klubbens opdrættere, hvilket
blev diskuteret og på baggrund af dette vil bestyrelsen herefter opfordre Vibeke Ellesøe til at søge igen,
som fik afslag på sidste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen diskuterede, at det er en balancegang at få alle igennem systemet og vi kan ikke sige ja til at
der er aspiranter på alle klubbens udstillinger, da det går ud over udstillerne.
2010 - specialudstilling i forbindelse med verdensudstilling
Bestyrelsen har tidligere kontaktet Vingsted centret, men det kostede 15.000 kr at leje græsplænen, hvis
vi eks. regnede med 150 hunde, hvilket vi synes var for dyrt. Derudover har KK kontaktet forskellige
steder uden resultat. Allan Dambo Nielsen (ADN) prøver at kontakte Rebild Bakker eller andre steder i
området.
Når stedet er fundet skal laves en brochure både på engelsk og dansk. MN og Mette Kleist (MK) kobles på
opgaven. Deadline 1. juni.
Øvrige udstillinger 2010 – status : sted/dommere
6. marts 2010, Sjælland – bestyrelsen beslutter at invitere Kitty Sjong (under uddannelse), MN og LJ er
udstillingsledere og MN prøver at booke Karslunde – hallen.
29. – 30. maj 2010, Randbøldal
10. oktober 2010, Års
21.november 2010, bestyrelsen foreslåer Rony Doedijns fra Holland, vi kontaktede ham på mødet og han
accepterede. MN booker Nyborg – hallen.
Vi mangler at fastsætte datoen for en udstilling i august (normalt Helsinge), men vi vil gerne afholde en
lurecoursing konkurrence i 2010, så kunne det evt. være modsat dag. LJ undersøger muligheden for
sted/dato i Nordsjælland.
Vi vender tilbage med dommere til de øvrige udstillinger.
Der er kommet en henvendelse fra Pyrenær klubben med henblik på haldeling til udstillingerne, hvilket
bestyrelsen finde ok i forbindelse med udstillingen den 6. marts og 21. november. Kirsten giver klubben
besked og følger op på aftalen.
2011
- jubilæumsudstilling – 28.-29. maj 2011, Randbøldal (kirsten booker sted)
Vi går i tænkeboks med hvem der skal inviteres.
Vil efterlyse dommerønsker på www.myndeklubben.dk og i Myndenyt. MN giver besked til webmaster og
redaktør.
3. Coursing
status coursing træning Sjælland/Jylland
Sjælland kører med 2 træninger om måneden og Jylland en gang om måneden og på Myndeskuet.
Der har været afholdt den første træning i Jylland med stor succes. Ved at blive bygge maskine i Sverige.
Allan er ved at forhandle tilbud om køb af en brugt scooter samt indkøb af trailere til Sjælland og Jylland.

Coursingudvalg
Bestyrelsen beslutter at nedsætte udvalg med Karin Jansz, Lars og Allan. Det skal være et overordnet
planlægningsudvalg og der skal arbejdes med at oprette to lokaludvalg (Sjælland/Jylland) til
gennemførelsen af træning, oplæring af hareførere mv.
Karin Jansz er licensansvarlig/licensgiver
Ansøgning om konkurrence til DKK (nationale regler/dommeruddannelse)
Et dansk regelsæt for coursing er blevet udfærdiget . Inden DKK kan godkende om Myndeklubben kan
afholde coursing konkurrencer i Danmark skal følgende laves:
En handlingsplan/udviklingsplan for dommeruddannelse, hvilket betyder, at vi skal lave et dansk
regelsæt (gerne oversat direkte fra det svenske, hvis det er det, vi vil have) samt en handlingsplan over
hvor mange dommere vi skal uddanne og hvornår vi regner med at gå igang med det eks. indenfor en
periode af 5 år.
I regelsættet skal der indgå hvor præmieringen skal registreres dvs i form af vinderplaceringer (1-6) eller
bestået / ikke bestået. DKK kan f.eks. ikke registrere 80 point men kun om man er placeret nr. 1 eller 2
af de deltagende.
Bestyrelsen er enige om at Karin og Lars laver udkast til dommeruddannelse og regelsæt og at de kan
inddrage de kræfter, de vurderer er nødvendige.
MN undersøger med DKKs Vibeke Jørgensen om hvordan et cert og ligeledes brugshundecertifikat skal se
ud. Mette kobles på til design.
Status - skriftlige aftaler/kontrakter konkurrence 8. august 2009
En gruppe af medlemmer fra Svensk Vinthundsklub har lovet at stille med alt hvad der kræves for at
afholde en konkurrence. LJ sørger for, i samarbejde med Karin Janzs, at alle aftaler er nedfældet på
skrift.
LJ har lavet en aftale med Søborggård Hestecenter om at afholde konkurrencen på deres arealer – gratis.
Karin har godkendt arealet.
4. Aktiviteter
Tivoli Friheden og København – DKK har bedt udvalgte specialklubber, herunder Myndeklubben, om at
finde deltagere til opvisning på scenen til de 2 aktiviteter i Tivoli med temaet form og funktion.
DKK har bedt om afghansk mynde, saluki, whippet og borzoi. MN giver DKK besked om at racerne kan
deltage. (ADN/whippet, Henrik Stampe/Saluki og afghansk mynde fra MN udlånes, Per Leervad/borzoi)
Forslag til andre aktiviteter i efteråret: ADN korresponderer med en dyrlæge om foredrag avl/genetik og
MN forsøger at lave et arrangement med ringtræningskursus eks. lørdag på Sjælland og søndag i Jylland.
5. Generalforsamlingen
De vedtagne forslag
Racerepræsentanter: bestyrelsen beslutter at tage fat på emnet efter sommeren.
Præmiekort: Allan ændrer tekst på præmiekort, de nye uddeles og gælder således fra Randbøldal.
Ønsker fra generalforsamlingen
Silkeborgudstillingen. Bestyrelsen diskuterer om vi skal deltage fremover. Vi har vores dobbeltudstilling i
Jylland samt Årsudstillingen, 2 udstillinger på Sjælland og en på Fyn og mener derfor ikke vi lige nu
behøver flere udstillinger i Jylland. I 2010 har vi ligeledes en ekstra udstilling i Jylland i forbindelse med
Verdensudstillingen, så det kan tidligst blive i 2011.
Brevkasse på nettet: MN kontakter Jeanette Clausen, der gerne vil svare på spørgsmål om adfærd samt
om Karin Jansz vil dække coursing. Derudover skal MK involveres med oprettelse af brevkassen på
hjemmesiden. Deadline 1. juni 2009.

Vedtægterne – Annette Bystrup bad os om at gennemgå vedtægterne
Der er noget uoverensstemmelse med personer til valg i § 9. Det ser vi på til efteråret inden næste
generalforsamling.
Referater – der var et ønske om at referaterne blev mere uddybende og det blev påpeget at referaterne
skal underskrives. Det har ikke været en procedure, der har været praktiseret under den tidligere
formand, men bestyrelsen vil kontakte DKK om godkendelse pr. mail er ok samt hvordan beslutninger
taget pr mail imellem møderne, skal offentliggøres for medlemmerne. KK kontakter DKK.
6. Økonomi
ADN gennemgik 1. kvartals regnskab. Det er positivt at der på nuværende tidspunkt er flere der melder
sig ind og betaler. På nuværende tidspunkt har klubben 276 medlemmer.
Der er afsat penge til at investere i en coursing maskine i Jylland samt to trailere til al maskinel.
Coursing maskinen indkøbes i Sverige og er ved at blive bygget. ADN indhenter tilbud på trailere.
Bestyrelsen blev enige om at der fremover skal laves et kvartalsregnskab for coursing for at kunne følge
udviklingen. (ADN informerer Karin Janzs)
ADN fremlagde et problem vedr. tilmeldinger til udstillinger med Ulvehundeklubben. Irsk Ulvehundeklub
vil ikke have online tilmelding, men de udstillinger, der afholdes med Myndeklubben får de det
automatisk. Når medlemmer tilmelder eks. en whippet og dernæst en ulvehund med samme ejer kan de
reelt ikke trække rabat, men systemet gør det automatisk. Hvis udstillingen skal skilles, kan vi heller ikke
lave fælles katalog. Marianne kontakter Irsk Ulvehundeklub for at finde en løsning.
7. Myndenyt
- Annoncering i Myndenyt – hvem har ansvar for det ? Lige nu ingen, hvilket jo er uheldigt i forhold til
vores annoncører. Bestyrelsen beslutter at spørge MK om det er en opgave for hende samt om hun har
haft kontakt til redaktøren vedrørende opsætning af bladet.
Redaktøren har sendt en mail at hendes pc har været nede fra den 30 marts – 9 april og at mails kan
være gået tabt. MN sender info til web samt at deadline er 1. maj.

