Dagsorden Myndeklubbens bestyrelsesmøde 14. august 2011, Svenstrupgaard
Feriecenter, Korsør
Til stede: Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Kirsten Lind og Ole
Rosschou.
1. Siden sidst
Lars har fået ny email - spurvevang@youmail.dk – dobbelt tjek at det ændret alle steder
Udstilling i pinsen 2012 ? Ikke muligt for Kreds at ændre deres planlægning (Gruppe 5 er
søndag og 10 mandag, så vi afholder ikke udstilling i forbindelse med kredsens udstilling.
Udstilling: Hasmark og Nørre Sundby afholdt.
Hundens dag i Tivoli Friheden afholdt (25. juni)
LC-opvisning på Odense Væddeløbsbane afholdt (18. juni)
2. Udstilling
Udstillinger 2011
General nedgang af deltagere på udstilling, dog ikke på vores endnu vi holder øje med
udviklingen. Der er utrolig mange udstillinger at vælge imellem og i 2012 er alle DKK
udstillinger (på nær Frederica) dobbeltudstillinger. Foreløbig status for MK udstillinger ser
ikke dårlig ud i forhold til 2010:
Status 2011 (2010)
Køge – 84 (84)
Hasmark – 104 og 85 (93 og 87)
Nørre Sundby – 70 – en ekstra udstilling
Gilleleje – 97(96)
Års – ikke afholdt (97)
Nyborg – ikke afholdt (85)
Allan og Lars er igang med at indscanne alle de kritikker vi har fået fra DKK i 2010 og
2011, så vi kan lægge dem ud på web. Marianne tjekker med webmaster, hvor vi kan
lægge dem på hjemmesiden.
Hasmark
Kirsten Kristensen blev æresmedlem
Evaluering af Hasmark. Mange gode tilbagemeldinger om at bruge stedet igen. Som
arrangør er stedet også let at samarbejde med, så vi besluttede efter udstillingen at
booke det igen til næste år. Før Hasmark var der indkommet forslag om at afholde
udstillingen på Skærbæk Familie Camping i stedet for evt. Hasmark. Men det bliver ikke
aktuelt.
Opgaver i forbindelse med udstilling
Status pointliste ? Allan ville lave et excel-ark, der gør det lettere at administrere. Vi
afventer foreløbig liste ?
Bestilling af rosetter og pokaler. Vi vil prøve at bestille for det meste af året på en gang.
Tilbud fra DEKI med hensynt til pokaler til BIS ? (Lars). Ulvehundeklubben har foreslået
www.ribbonartist.de – flottere og meget billigere rosetter. Allan har tjekket priser og vi
beslutter at bruge dem fremover. Teksten på rosetter, stedet, årstal og hvilken
konkurrence de uddeles i.
Indkomne dommerforslag: Lena Stålhandske Sverige /Australian, Cristophe Coppel,
Frankrig (får de sidste racer i okt. 2011), Frank Kane/England (kan i 2013)

Sponsoransvarlig
Nina Martini Christensen har indsamlet mange præmier til Hasmark og til klubbens andre
arrangementer, det er helt fantastisk og vi har aftalt med Nina, at vi offentliggør, at hun
er sponsoransvarlig på web og Myndenyt.
Redningsfonden
Status: Der er kommet ca. 1.000 kr til fonden via rosetter, præmiekort. Vi vil gøre det
mere synligt, Lars får lavet et kort - dobbeltværdi (i stil med præmiekort), som kan
byttes lige over med præmiekort. Marianne får lamineret artikler fra HUNDEN som kan
ses i sekretariatet, så folk kan læse om hvad pengene går til.
Nyborg
Nyt på juleudstillingen – parklasse – hunde, der deltager skal være tilmeldt de ordinære
klasser og være af samme race.
Udstillinger 2012
Ulvehundeklubben vil gerne have en specialudstilling i september hvor vi har coursing og
på samme areal, hvor vi holder udstillingen om lørdagen, også i håb om at kunne trække
flere ulvehunde til. De kommer med forslag til dommere til øvrige udstillinger.
Hvad kan vi gøre for at trække flere udstillere til ?
Annoncering på www.doglle.com , en side som administreres af Dominique Delabelle –
han indsamler tilmelding og penge og sender det samlet til Myndeklubben, når deadline
er overstået. Administrerer over 800 udstillinger, kunne måske bevirke at vi fik flere
udstillere fra Europa. Marianne sender invitationer for 2012 til Delabelle.
Annoncering på Facebook ? Marianne undersøger forhold omkring oprettelse af en gruppe
og evt. finde en person der kan vedligeholde gruppen og sætte info på.
Ole foreslår at han via mail sender en personlig invitation ud til nogle af de nye/gamle
udstillere, der har deltaget på MK’s udstillinger.
Nye ting til ”butikken” . Vi ser på forskellige forslag. Ole vil undersøge markedet og finde
eks. på skuldertaske, godbidspose , vandskål eller andet til rimelig pris som man kan
indløse præmiekort for.

3. økonomi
Allan gennemgår kvartalsregnskabet og økonomien ser ud som forventet i forhold til
budgettet. Myndenyt er en af de største poster, kunne afhjælpes ved at skaffe flere
annoncer. Der er nu ca. 300 medlem og ikke helt samme tilgang som sidste år på
nuværende tidspunkt. Lars og Allan kontakter opdrættere, der endnu ikke har benyttet
klubbens tilbud om at indmelde nye hvalpekøbere ind gratis.
4. Coursing
Evaluering Nørre Sundby jf tidligere fremsendte kommentarer Karin og Ole. I forhold til
økonomien, kan det ifølge Allan hænge sammen med at afholde en ekstra udstilling, hvis
vi stadig holder os til at benytte en dommer, der kan dømme både udstilling og coursing.
Planlægningen for Gilleleje gennemgås og Ole foreslår at der indkøbes veste, så man kan
se hvem der er officials.
Status træning øst – det går fint, lidt flere træninger, så antallet er deltagere er lidt mere
spredt ud, hvilket er godt for afholdelse.
Status træning vest - det er svært af finde egnede steder. Allan har via et af klubbens

medlemmer fået kontakt til Bistrup Gods. Der lægges vægt på at afholde træningerne i
områder, hvor der er flest af klubbens medlemmer.
Opvisning
I forbindelse med opvisningen på Odense Væddeløbsbane fik Karin en kontakt, så det er
muligt at afholde coursing der igen.
Opfølgning på Karins forslag vedrørende coursing, uddannelse af hareførere, startere,
sekretærer mv.. Bestyrelsen bad udvalget arbejde med beslutningerne og herefter sende
det til bestyrelsen, der endelig godkender udvalgets forslag. Vi afventer forslag fra
udvalget.
5. Ansøgninger / anmodninger
Pernille Monberg har ansøgt om at gå aspirant på Irsk Ulvehund i Års.
Vibeke Ellesøe har ansøgt om at gå aspirant på Saluki, Skortsk Hjortehund og evt
Italiensk Mynde på Års udstillingen samt Whippet,Pharaoh Hound og evt Italiensk mynde
i Nyborg. Henrik Søborg har ansøgt om at gå aspirant i Nyborg, racer ikke defineret. Det
besluttes at Pernille kan gå på Ulvehund i Års og Vibeke Saluki. Vi afventer med Nyborg
for at se tilmeldingstallet, der plejer at være højt.
6. PKS
Saluki er afleveret, udarbejdet af Bente Frøling .
7. Aktiviteter.
13. august – Hanne Böckhaus deltager i Tivoli, Kbh. Med fremvisning af greyhound.
24. august - PR arrangement på Metalskolen, Ole holder foredrag om coursing og
samtidig kører Karin og Lars coursing på deres arealer.
3. September Store Hestedag, Roskilde. 30. minutters opvisning med coursing
4. Dog-A-Thon, Dyrehaven
Ole arrangerer gåtur i oktober.
Foredrag med Per Nordahl, Lure Coursing blev aflyst, Allan prøver at finde ny dato i
efteråret?
8. Myndenyt
Status – udarbejdes liste til indhold. Ole foreslår at efterlyse læsernes bedste ideer,
udarbejde tekst til bladet.
9. Evt.
Farver og greyhound
I forbindelse med en importregistrering har Hanne Böckhaus spurgt DKK om farven
bluefawn kan registreres, da hendes hollandske import er registreret med denne i
Holland, men det kræver Myndeklubben giver tilladelse hertil. Gør vi det ? Ifølge
standarden er farverne blue og fawn godkendt. Vi beslutter at farven kan oprettes.
10. Fremtidige bestyrelsesmøder

