
Referat fra Myndeklubbens bestyrelsesmøde 3. januar 2010, Langå
Deltagere: Kirsten Kristensen, Allan Dambo Nielsen, Lars Johansen, Marianne Nielsen
Afbud: Mette Kleist

1. Siden sidst (beslutninger)
Ansøgning om dommeruddannelsen Henrik Søborg, godkendt og indsendt til DKK.
Ansøgning om dommeruddannelse Birte Scheel , godkendt og indsendt til DKK
Ansøgning om dommeruddannelse Charlotte Høier, godkendt og indsendt til DKK

Dispensation om optagelse af kuld på hvalpelisten med høj indavlskoefficient.
Kuldet er optaget på DKKs hvalpeliste og dispensation gives til myndeklubbens hvalpeliste.

Dispensation om parring af whippet, der ikke er avlsgodkendt. Ok til dispensation.

Henvendelse fra Royal Canin Show den 15._16. maj 2010 – Myndeklubben deltager med stand og evt.
coursing.

RAS – spørgeskema om sundhed udsendt til alle medlemmer pr. mail/post den 14. oktober 2009.
RAS – Brev fremsendt til DKK den 19/10-2009 vedrørende orientering om undersøgelsen og forsinkelse .
Deadline udsat til 01.05.2010.

Myndeklubbens første udstilling er flyttet fra den 6. marts til den 7. marts 2010. Er sat på web.
Sted: Fladsåhallen, Næstved.

Besluttet at uddele præmiekort på 100-200 kr pr hund på Specialen før Verdensudstillingen p.g.a de høje
tilmeldingsgebyrer.

Sighthound-commission FCI
Beslutning om repræsentation i FCI’s frivillige komite sendes til DKK senest 31-10-2009. Vi har bedt om
at Karin Jansz som allerede sidder i udvalget fortsætter.

Datoer til coursing konkurrencerne er fastsat til 9. august og 17. oktober 2010. Coursing konkurrencer
afholdes den modsatte dag af en Myndeklub udstilling. Til coursing skal bruges to dommere, LJ kan være
den ene dommer, men der skal inviteres nogen udefra. Karin har foreslået at invitere dommer : Marku
Mahonen, Finland til udstillingen den 8. august, da han skal dømme konkurrencen den 9. Bestyrelsen har
sagt ok for det.

2. Generalforsamling
Annonceret i Myndenyt og på web.
Afholdes den 20/3-2010 i Korsør. Mette Kleist og Allan Dambo Nielsen er villig til genvalg
Lovene tilrettes under § 9 jf. generalforsamlingen samt tilføjes at der skal vælges racerepræsentanter.

3. Coursing
I forbindelse med ansøgning om coursingregler i DK har vi forpligtet os til at oversætte FCI internationale
regler til dansk. Janet har oversat dem sammen med Karin Jansz. LJ læser korrektur.

Karin har sendt referat fra møde i FCI 2009, hvor hun nævner nødvendighed for dopingregler. Vi henviser
til at hun kontakter DKK for at høre nærmere procedure i forbindelse med doping.

Ansøgning om mulighed for titlen Nordisk Lure Coursing Championat ? MN skriver til DKK om de evt. kan
indstille til de nordiske samarbejdspartnere, at der bliver mulighed for at opnå titlen.

Karin har med de andre nordiske landes LC repræsentanter drøftet ideen Nordisk Lure Coursing
Mesterskab og vil høre om det er noget coursingudvalget kan arbejde videre med. Bestyrelsen giver
grønt lys for at arbejde videre med ideen.



De to konkurrencedatoer er fastsat. LJ sørger for i samarbejde med Karin at udarbejde budget for de to
konkurrencer. Budget skal indsendes til godkendelse i bestyrelsen. Lise og Brian har tidligere leveret telt.
MN spørger om de kan stille op med telt samt mulighed for lån af areal, hvor de bor.

LJ er i gang med at finde sted til coursing/udstilling Sjælland. MN skriver til dommer og beder om billede
og tekst. LJ udarbejder invitation samt oplæg til online tilmelding, som sendes til Mette.

Plan 1. halvår 2010 - Sjælland (Karin har fremsendt plan til Myndenyt og web)
Plan 1. halvår 2010 – Jylland er under udarbejdelse

4. Regnskab / Medlemmer
Myndeskuet
Modtaget regnskab for Myndeskuet samt ønske om egen konto fra Vibeke Ellesøe, hvor Myndeklubben
ikke har adgang. Regnskabet stemmer ikke helt overens med rapporter fra skuet i Myndenyt 3. kvartal,
blandt andet stor udgift til telt er sat på regnskabet, men i rapporten står der det er gratis.

Vibeke Ellesøe har efter bestyrelsens henvendelse fremsendt forklaring med et regnskab, der stemmer
overens med rapport fra udstillingen i Myndenyt samt bedt om svar på om Myndeskuet hører under
Myndeklubben eller ej.

MN sender svar til Vibeke Ellesøe. Hovedpunkter: Aktiviteten hører under Myndeklubben. Kontoen skal
oprettes i Myndeklubben, Vibeke Ellesøe og Lise Lotte Knudsen har adgang, men ikke som en privatejet
konto. Årsregnskab skal sendes til kassereren senest ved årets udgang samt kopi af kontoudtog.

ADN fremlagde opgørelse på medlemmer samt regnskab.
I 2009 – 334 medlemmer hvoraf 42 er hvalpekøbere indmeldt af opdrættere samt 98 nye medlemmer.
Mange nye har indmeldt sig for at kunne deltage i coursing.

Tilbud til opdrættere om at melde deres hvalpekøbere ind gratis udvides til at tilbyde de indmeldte
hvalpekøbere første tilmelding i baby-klassen (gratis) på Myndeklubbens udstillinger i 2010 . (undtagen
specialen i forbindelse med verdensudstillingen). Annonceres i Myndenyt og på web. MN følger op.

Foreløbigt årsregnskab viser en forbedring på overskud på udstillingerne. Vores investeringer i
coursingudstyr og trailere er også en del mindre end budgetteret. De to områder gør at vi kommer ud
med et betydeligt bedre resultat end budgetteret. Vi forventer at underskuddet bliver 15-20.000 kr
mindre end budget. Et flot regnskab.

5. Racerepræsentanter
Bente Frøling, Anette Bystrup, Karen Nielsen, Per Leervad og Sabine Warming er tilmeldt. Gruppen har
fremsendt retningslinier for racerepræsentantskab i Myndeklubben.

Det er et meget fint oplæg. MN fremsender spørgsmål til afklaring af det juridiske omkring valgbarhed og
kontrol af registeret ejerskab, udlevering af medlemsliste til DKKs jurist. Herefter fremsendes svar til
arbejdsgruppen.

6. RAS
Brev udsendt pr. mail og post til dem vi ikke har haft mailadresser på. Desuden annonceret i Myndenyt 4.
kvartal 2009. Klubben har indtil dags dato modtaget 70-80 besvarelser. ADN er ved at lave en
sammenstilling af resultaterne samt udarbejder oplæg til konklusion. Deadline 01.05.2010 .

7. Udstilling
Årsvindere 2009 er klar – KK sender liste til Myndenyt og web samt orientere vindere om at de skal
fremsende billeder.

MN har ansøgt om alle udstillinger 2010 hos DKK. Afventer stadig svar fra 2. dommer til Randbøldal .
Irsk Ulvehundeklub har givet tilsagn om at de deltager på alle undtagen Nyborg.

Årets første udstilling er i en hal hvor vi skal bruge tæpper. LJ kontakter Grethe og Torben mhb på
indkøb af billige tæpper (baner af 1 meter bredde / 10 meter lang)



Ikke længere muligt at afholde hundeudstilling på Bymosehegn, de vil optimere stedet til kurser og ikke
hundeudstilling. Udstillingen skal afholdes 8. august i forbindelse coursing-konkurrence. LJ prøver at finde
nyt sted.

Datoer for udstillingerne 2011. KK udarbejder oplæg. Dommerønsker søges. MN giver webmaster besked
om at vi ønsker dommerforslag, der kan dømme alle Myndeklubbens racer.

8. Udstilling – Myndeklubbens specialudstilling onsdag 23. juni 2010
Som planlægningen skrider frem lægges informationer ud på udstillingens hjemmeside.
Invitation fra Myndenyt sendes til de nordiske lande til web, print i katalog mv.
Invitation på engelsk udarbejdes til udsendelse. ADN udarbejde udkast som sendes til Mette.

Flere har meldt sig som frivillige. KK står for den overordnede planlægning og forsøger at lave et overblik
over opgaver.

Det besluttes at lave fællesspisning for udstillerne, når udstillingen er færdig – sættes på web og i
Myndenyt.

9. Aktiviteter
Royal Canin arrangement – MN og Karin Jansz står for planlægning. Coursing annonceret i kalender, men
det er kun opvisning.

10.Myndenyt
Vi har fået mange gode tilbagemeldinger.
Myndenyt 1. kvartal 2010 – stof.
LJ laver referat fra coursing foredrag 7. februar.
KK kontakter italiensk myndejer mhb stafet.

11. Andet
Disciplinærsag kennel Lhaghana (kendelsen kan offentliggøres i Myndenyt efter det har været
offentliggjort i DKKs medlemsblad HUNDEN)

Sponsorater
ADN og Leif Knudsen havde møde med Royal Canin 12. november 2009
Myndeklubben har indgået kontrakt med Royal Canin for 2010 og det betyder at Royal Canin fortsætter
sponsorat af foder til alle udstillinger, coursingkonkurrencer og myndeskuet
Derudover udstedes nye gavekort til køb af foder på RC’s stand på udstillinger a 50 Kr i bytte for
præmiekort.
Den gamle ordning med præmiekort til Royal Canin eksisterer ikke mere.
Endvidere er det aftalt at Royal Canin køber annonceplads på Myndeklubbens to trailere (bagenden) i
2010 samt at Royal Canin afholder to dyrlægeaftener i 2010 for Myndeklubben (Sjælland/Jylland) – efter
nærmere aftale.

LJ har lavet en aftale med Rosendahl at præmiekuponer kan indløses en gang årligt ved køb i deres
netbutik. OBS det er Myndeklubbens bestyrelse der skal foretage købet, for at præmiekuponerne kan
anvendes. Administreres via bestyrelsen. Annonceres i Myndenyt og web hvis aftalen falder på plads. MN
følger op.


