Referat Myndeklubbens bestyrelsesmøde 16. april, Korsør
Til stede: Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Kirsten Lind og Ole
Rosschou.
1. Siden sidst
Formandsmøde afholdt. Allan Dambo Nielsen deltog og har lavet referat til Myndenyt.
Avlsgodkendelse af afghansk mynde har været ansøgt og afholdt. Dommer Kitty Sjong.
Generalforsamling afholdt.
Racerepræsentanter har deltaget i konference: Viden på bordet.
Repræsentantskabsmøde afholdt. Lars Johansen deltog.
Udstilling: Køge afholdt.
Klubben har ansøgt DKK og fået lov til at uddele Jubilæumsvinder titel på Hasmark.
DKK har fremsendt brev til DKK repræsentanter og indehavere af tillidsposter til gode
forhold for egne hunde - samt muligt kennelbesøg.
2. Udstilling
Udstillinger 2011 - Irsk Ulvehunde klub deltager på alle udstillingerne.
Udstilling i pinsen
Vi har fået en henvendelse fra Kreds 7 om en modsat dag Ålborg i 2011 i forbindelse med
National udstilling i pinsen. Vi vil rigtig gerne, det er ugen før vores dobbeltudstilling,
som vi ville kunne flytte. Hvis vi skal lave modsat dag ville det kræve at gruppe 10 og 5
var samme dag. Gruppe 5 er søndag og 10 mandag. Hvis gruppe 10 kunne flyttes til
søndag, vil vi gerne være med. Marianne tager kontakt til Kreds 7.
Ny location
Grethe og Torben Nielsen har givet forslag til at afholde udstilling på Skærbæk Familie
Camping i stedet for evt. Hasmark. Vi vil tage stilling til dette efter Hasmark.
Hasmark
Status samt hvem gør hvad – en opgaveliste gennemgåes. Helt fantastisk at mange
frivillige har meldt sig til indsamling af sponsorgaver, opstilling mv. Marianne er
tovholder.
Opgaver i forbindelse med udstilling
Opgaver Kirsten Kristensen tidligere har varetaget uddelegeres.
Færdigmelding af udstilling, resulater til Myndenyt , pointliste. Allan varetager disse og
har lavet et excel-ark, der gør det lettere at administrere.
Bestilling af rosetter og pokaler. Vi vil prøve at bestille for det meste af året på en gang.
En stor udgift til udstillingerne. Lars indhenter tilbud fra DEKI, som han bor lige ved siden
af.
Pokal bestyrer (vandrepræmier). Lars laver samlet liste over gamle vandrepokaler og vi
vil vurdere om nogen skal udgå, da mange af dem er meget slidte. Dem der vinder
pokalerne, skal selv sørge for vedligeholdelse og hvis de vindes af udlændige,
vedligeholder klubben dem.
Redningsfonden
Efter generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at i 2011 kan klubbens udstillere levere
en roset på udstillingsdagen tilbage og hermed indløse denne til et præmiekort eller blot
lade værdien af præmiekortet gå til Redningsfonden i DKK "Nødstedte hunde".
Deruodover kan udstillere aflevere deres andre præmiekort fra Myndeklubben og værdien
går til Redningsfonden. Vi har sendt en opfordring til DKK at evt. gøre det samme på

deres udstillinger m.h.t præmiekort og afdelingsleder Jette Nielsen har sendt det videre
til det nye udstillingsudvalg.
Bestyrelsen beslutter, at det indsamlede beløb dobles op efter hver udstilling. Allan
sender beløbet til DKK efter hver udstilling. Der var stor interesse i forbindelse med
udstillingen i Køge.
Udstillinger 2012
Foreløbige datoer lagt ud på web
(http://www.myndeklubben.dk/index.php?OpenPage=udstillinger/uds12.html )
og indtil videre holder de. Birte Scheel har accepteret invitation til udstilling i marts 2012.
3. økonomi
Medlemsstatus. Der er stadig opdrættere som ikke benytter sig af vores medlemstilbud,
hvor nye hvalpekøbere (dem der ikke er medlem i forvejen) kan få et medlemskab, en
udstilling i babyklasse og en prøvetur til coursing. Lars følger op på dem, der ikke har
benyttet sig af tilbuddet.
Allan fremlagde 1. kvartals regnskab.
4. Coursing
Træning øst / vest. Det er gået igang på Sjælland, vi prøver stadig at finde et sted på
Fyn, hvor Karin kan lave træning. Jylland opstart er afhængig af test af materiel. Der
indkøbes nye batterier og hurtigst muligt findes dato for afprøvning, så der kan startes
op med træning senest maj.
Konkurrencerne – invitationer/sted – deadlines – Lars og Karin Jansz laver udkast til web
og Myndenyt.
Karin har sendt forslag til bestyrelsen om forskellige tiltag vedrørende coursing,
uddannelse af hareførere, startere, sekretærer mv.. Bestyrelsen beder udvalget arbejde
med beslutningerne og herefter sende det til bestyrelsen, der endelig godkender
udvalgets forslag.
5. Ansøgninger / anmodninger
Dommere til udstilling: Lillian Christensen (februar) og Tenna Dahl (marts) har ansøgt
om at gå igang som udstillingsdommer for klubbens racer. Lillian Christensen får tilsagn
om at gå igang, hun dømte Myndeskuet i 2010 og har flere gange fungeret som
ringssekretær for Myndeklubben. Tenne Dahl får afslag, da vi således nu har i øjeblikket
mange nye dommere i gang som mangler en del racer og som vi skal hjælpe på vej.
Vores vurdering er derfor, at vi ikke har plads til flere nye dommere i øjeblikket.
Mentalbeskriver
Simona Davidsen har ansøgt om at gå igang som mentalbeskriver. Bestyrelsen har
indstillet Simona til DKK om at gå igang med uddannelsen, da det er i klubbens interesse
at få opstartet arbejdet omkring mentalbeskrivelse også set i forhold til PKS arbejdet.
Det er et uddannelse forløb på ca. 6 måneder og deltageren betaler selv omkostningerne.
Bestyrelsen beslutter at give et tilskud på 1200 kr.
Kursus i klubsystem
DKK tilbyder et kursus i Klubsystemet. Kurset holdes lørdag d. 13. august 2011 fra kl.
10.00 til kl. 15.00 på Fjelsted Kro på Fyn. Deltagelse koster kr. 500,00 pr. Person. Vi
takker nej. Systemet er let at betjene, så vi ser ikke grund til at pålægge klubben denne
udgift.

6. PKS
PKS-gruppen gøre opmærksom på, at der stadig savnes tilbagemelding for langt de fleste
af klubbens racer, og DKK ser frem til at modtage disse - meget gerne inden den 15. juni
2011. Vi har længe ville involvere racerepræsentanterne i dette arbejde. Marianne skriver
til racerepræsentanterne.
7. Racerepræsentanter
Viden på borden – referat fra dagen ? Marianne spørger Bente Frøhling.
I forbindelse med Simona tager mentalbeskrivelse uddannelsen, kunne det måske være
en ide at starte med at lave ønskeprofiler for racerne. Man kunne starte med nogle af de
større racer borzoi og saluki. Se iøvrigt pkt vedr. PKS.
8. Aktiviteter
På arbejdsmødet Fjeldsted 11/12-2010 blev foreslået flere aktiviteter. Foredrag med Per
Nordahl, Lure Coursing kunne være en ide at få igang hurtigst muligt inden1.
konkurrence. Lars følger op og får sat det igang. Annonceres på web og via
mailinglisterne.
9. Myndenyt
Plan for indlæg fra bestyrelsen resten af året diskuteres. Ole foreslår, vi holder fast ved
de gode historier og det evt kunne være en ide at lave en artikel om på udstilling for
første gang. Vi bliver enige om at bestræbe os på til at være bedre til at overholde
deadline.
10. Evt.
DKK’s etiske anbefalinger er lavet om til regler:
http://www.dansk-kennel-klub.dk/Etiske-anbefalinger-for-avl
Hvilket bl.a. betyder at de også skal overholdes for at komme på DKK’s hvalpeliste.
Det samme skal gælde for vores hvalpeliste og derfor sætter vi også indavlskoefficienten
på annoncerne. Det er opdrætterne selv, der skal skaffe oplysningerne om hvilken
indavlskoefficient kuldet har. Anvendes udenlandske hunde, så skal de oprettes hos DKK
(hundeweb) før den beregnes. Der kan søges dispensation hos Myndeklubbens bestyrelse
for at komme på hvalpelisten hvis de etiske regler ikke overholdes.
11. Fremtidige bestyrelsesmøder
Evt. Datoer . Marianne sender forslag rundt med datoer.

