
 
 

 
 
Referat Myndeklubbens bestyrelsesmøde 18. april 2010, Glumsø 
Til stede: Kirsten Kristensen, Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen og Marianne Nielsen (referent)  
Afbud: Mette Kleist 
 
1. Siden sidst  
Dommerændring Års (Per Lundstrøm midlertidigt udelukket SKK, Kitty Sjong dømmer i stedet) 
Nyborg udstillingen – Irsk Ulvehundeklub mangler et sted at være, så de deler hal med os. 
Rettelse af datoer til konkurrence om coursing i 2010. Det er 9. august, Sjælland (modsat ”Helsinge”) 
skrevet i sidste referat at det er søndag den 8. august, men det er en mandag. 
Formandsmøde DKK – Kirsten Kristensen (KK) deltog. Nyt udstillingssystem annonceret fra 01.01.2011. 
 
2. Racerepræsentanter 
 
Status: 
Hanne Böckhaus (greyhound), Karin Schlichter (podengo portuguese), Jeanette Clausen (hjortehund), 
Karin Jansz og Ulf Jørgensen (afghansk mynde), Brian Ankerstjerne (whippet). Bente Frøhling (saluki),  
Peter Bjørnsen (pharaoh hound), Peer Leervad (borzoi).  
 
Lise Lotte Knudsen (podengo ibecenco) vil godt træde til og hjælpe hvis ikke andre melder sig for de 
racer.  
 
Marianne (MN) sender liste til DKK for at få bekræftet medlemskab af DKK. Allan Dambo (AD) og Lars 
Johansen (JH) kontakter de medlemmer i vores database, der ikke har oplyst deres race i tilfælde af valg 
og lister til racerepræsentanterne. 
 
KK kontakter racerepræsentanterne og beder om tekst/materiale til Myndenyt og web.  
 
3. RAS 
Udarbejdelse af konklusioner til sundhedsundersøgelsen for racerne. 
Hovedpunkterne fra RAS (Sverige) for de forskellige racer skal supplere vores egen 
sundhedsundersøgelse. 
 
Vi har søgt om hjælp hos medlemmerne til at gå i gang med beskrivelserne men få har haft mod på 
opgaven. Vi udarbejder skemaer til DKK for de største racer efter følgende fordeling.  
 
whippet (Brian Ankerstjerne) 
afghansk mynde, saluki og pharaoh hound (MN) 
italiensk mynde (KK) 
borzoi (AD) 
skotsk hjortehund (Jeanette Clausen) 
 
Vi har en deadline hos DKK 1. maj, hvis vi ikke, når det, kontaktes DKK m.h.b udsættelse (MN) 
Herefter følger en diskussion om udformningen af beskrivelser m.m. 
 
4. Udstillinger 
 
Fredericia (Specialen) 
Opsummering af aftaler og fastlæggelse af plan med opgaver til specialen. Det har været et stort arbejde 
med at få styr på tilmeldinger, rekvirering af stamtavler, championater og indtastning samt besvaring af 
mails i forhold til betaling, vores høje tilmeldingsgebyr mv., men alle har fået svar hurtigt (indenfor en 
uge). Det er primært AD, der har været på denne opgave. 
KK har aftaler med dommer og ringpersonale er på plads.  
Fælles grill lige efter udstillingen, AD sørger for oversættelse til forskellige sprog, så alle får mulighed for 
at deltage. 
Katalog – KK spørger Lise Lotte Knudsen om hun vil være hjælpe. Husk i kataloget skal være to annoncer 
for vores udstilling / coursing i august og oktober. 
Præmier – LJ arbejder videre med at få en aftale om præmier til Rosendahl. 



 
AD har aftalt med Lise og Brian (Jylland) at de låner os stort telt, stole og borde. 
Stand, bod – AD aftaler med Peter Bjørnsen om salg af plakater samt følger op på øvrige ting til boden. 
Charlotte Høier skal gå elev i Bitte Ahrens ring. 
Om tirsdagen (dagen før udstillingen) opsættes telt, ringe, bod mv.  
MN medbringer to skrivemaskiner, et bord, poser.  
 
Indsendte dommerforslag til kommende udstillinger : Tamas Jakkel, Gabriele Schröter, Lisbeth Mach, 
Barbka Novak, Marie-Christine Delabelle, Valentine Ivanishcheva, Andre v.d. Broek, Homem De Mello, 
Claudio Montefusco, Monika Blaha, Maria Gabriela Veiga, Zorica Salievic. Vi vil på udstillinger 2011 
invitere nogle af de indkomne forslag. Andre v.d. Broek er allerede invitereret til Randbøldal 2010. 
 
Fastlæggelse af udstillinger 2011 (udarbejdet af KK). Fastsætter Randbøldal 28. – 29. maj 2011 og 
aftaler at bestyrelsen ser de øvrige forslag igennem og drøfter dem senere. Myndeklubben har jubilæum i 
august 2011 og der skal afholdes jubilæumsudstilling, men vi har ikke fastsat endelig dato. 
 
Udstilling i august 2012 (fået henvendelse fra Svensk Pharaoh Hound klub) med australsk dommer : Mel 
Hammet . Han dømmer ikke alle mynder, men vi er positive overfor det, men det afhænger hvad han 
skal dømme i Sverige ugen før. MN følger op på sagen.  
 
FCI Winner 2014-2015. AD har haft kontakt til komiteen og ansøger om vi kan få FCI winner udstillingen 
i 2014 -2015, som er de næste ledige datoer. 
 
5. PR Aktiviteter 
Royal Canin Stand/opvisning, Fyn (15. – 16. maj). Karin har fået mange henvendelser til deltagelse i 
coursing og stand. MN tager over lørdag og sætter standen op. LJ, AD og KK vil deltage en eller begge 
dage. Karin Jansz laver reportage til Myndenyt. 
 
WDS stand (24. – 27. juni). Karin har fået nok henvendelser til at få stand bemandet.  AD bestiller stand, 
er godt placeret i hal med øvrige stande. AD aftaler med Peter Bjørnsen om brug af plakater til standen. 
MN og Karin står for øvrig planlægning. 
 
Country Days (27.-29. august) på Gisselfeld er Danmarks største messe for outdoor life. Det bliver 3 
hektiske dage med coursing opvisning hver time i og god reklame for at vise andre, hvad vores mynder 
kan. DKK har spurgt om Myndeklubben vil deltage i arrangementet og vi har taget udfordringen op. Karin 
og MN står for det praktiske og deltager i alle planlægningsmøder med Gisselfeld. 
 
Alle tre aktiviteter er lagt på hjemmesiden og meget positiv opbakning fra medlemmerne om at deltage. 
 
Royal Canin deltager på Frisenborg den 21. – 22. august. AD spørger om muligheden for at være med er 
også. 
 
6. Coursing 
Status træning Jylland. AD informerer: Der har været en del problemer med maskinen til de første 
træninger i Jylland og der er brugt mange timer og korrespondence til Sverige for at finde forklaringen. 
Svenskerne skal have maskinen retur og de sender os en anden, som AD skal afprøve inden næste 
coursing.  
 
Dem, der har deltaget på de træninger og som ikke har løbet kan få et gratis løb til næste træning.  
 
AD mangler nye steder til coursing. Vi har to steder som vi betaler for at låne og det ville være bedst, 
hvis det var gratis. KK undersøger muligheden for at bruge Horsens Dyreskue plads. 
 
Status træning Sjælland. Det går strygende, vi har fundet nogle nye marker og vi forsøger stadig at 
lægge træningen på hele Sjælland, men det afhænger af de steder, der er tilgængelige. 
 
Konkurrencen: Karin og LJ står for den overordnede planlægning. LJ har forhandlet med forskellige steder 
i Nordsjælland og det er endelig faldet på plads med sidste års sted: Søborggaard, Gilleleje. Sørger for at 
invitationer klar til Myndenyt 2. kvartal. 
 
 



 
 
7. Økonomi 
Den positive tendens fra sidste år med medlemstallet er fortsat i 2010 og vi allerede nu efter 1. kvartal 
budgetoverholdelse budget overholdelse på medlemskontingentet.  
 
St. Merløse ser på nuværende tidspunkt ud til at holde budgettet med et overskud på 3.000 – 5.000 kr . 
Klubben bød ekstraordinært på kaffe og rundstykker til alle på årets første udstilling. 
 
Vi forventer også at overholde vores budget på vores specialudstilling i Fredericia.  
 
AD informerer om gratis babyklasse til nye medlemmer på web/myndenyt. Bliver sendt ud i velkomstbrev 
og flere har allerede benyttet sig af muligheden. 
 
8. Myndenyt 2. kvartal 
hvem leverer hvad ? Udarbejdede liste over opgaver. 
 


