Referat Myndeklubbens bestyrelsesmøde 13. Maj 2012, Fjelsted
Til stede: Lars Johansen, Ole Rosschou, Nina Martini Christensen, Allan Nielsen, Marianne
Nielsen
1. Siden sidst
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde DKK 7. januar 2012
Godkendte dommer autorisationer
Lillian Christensen - Saluki og Whippet
Charlotte Høier og Birte Scheel – Gruppe 10
Henrik Søborg – italiensk mynde
Afholdte aktiviteter
Nytårstur i Dyrehaven
Nytårstur ved Moesgård
Handlerdag med Nicklas Eriksson, Qirmizi Saluki
Generalforsamling afholdt
Fællesspisning Jylland
Fællesspisning Sjælland
Myndeskue, Svenstrup, arrangeret af Leif og Lise-Lotte Knudsen – aflyst pga for få
tilmeldinger.
2. Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder
Lars fremlagde forslag til afholdelse af mini-bestyrelsesmøder via et video-netmeeting
program for at have en mere direkte dialog end via mail. Allan & Lars havde testet
programmet og det virker fornuftigt. Det kræver at alle i bestyrelsen har webcam og et
headset, hvis det skal være i orden. Ole var betænkelig ved månedlige møder, da han
frygter at det bliver en forøgelse af det arbejde der lægges i Myndeklubben i forvejen.
Det havde vi dialog om og besluttede at vi vil gøre et forsøg og så evaluere på oplevelsen
(herunder øget arbejdspres).
Første netmeeting-møde blev aftalt til 25. august 2012.
Næste dagsmøde i bestyrelsen blev fastsat til 18. november 2012.
Herefter var der dialog om den mødeform vi anvender i bestyrelsen, hvor vi ofte ender i
en situation, hvor vi kommer til at arbejde med sagsbehandling på møderne, og det vi
har brug for, er i højere grad at anvende møderne til at behandle beslutningsoplæg fra
f.eks. arbejdsgrupper, racerepræsentanter mv. Vi er enige om, at det vil vi, og derfor vil
vi forsøge at involvere endnu flere af klubbens medlemmer i de mange klubaktiviteter.
Forsikringer
Ole har udarbejdet et særdelses grundigt oplæg til “forsikringsstyring” af alle vore
arrangementer og det gennemgik han. Rigtig godt arbejde, vi er enige om at det er den
model vi arbejder videre med, Allan laver afregningsbilag der dækker alle de der skal
have betaling fra klubben, således at dokumentation for deres “ansættelse” er på plads.
Alle der skal være forsikret her ud over, er den pågældende træningsansvarlige (LC) eller
stævneleder/udstillingsleders opgave at frembringe dokumentation for. Dokumenterne
opbevares af sekretæren.
Ved at vi har personinformationer på alle de der arbejder for klubben, så sikrer vi at der
ved evt. uheld er skabt mulighed for anvendelse af klubbens ansvarsforsikring.
DGI/Fondssøgning
Vi (Allan/Lars) undersøger muligheden for at blive en forening under DGI, det giver
mulighed for kurser, hjælp til fondssøgning, arealer mv. Flere hundeklubber bruger denne
mulighed. Især vil vi godt have gang i fondssøgning og hjælp til dette.
Arkivering

Vi diskuterede muligheden for at have en fælles elektronisk arkivering med adgang for
bestyrelse/arbejdsgrupper – Lars undersøger Dropbox og andre alternativer.
Planlægning af møder 2013
Generalforsamling
Repræsentantskabsmøde
Formandsmøde
Øvrigt
Myndeklubbens bestyrelse har henvendt sig til DKK’s bestyrelse for at få deres holdning
til offentliggørelse af kritikker fra udstillinger. DKK’s bestyrelse har svaret, at
Myndeklubben må offentliggøre alle kritikker fra Myndeklubbens og DKK’s udstillinger.
Det er besluttet at vi sætter gang i arbejdet med at indscanne kritikker og resultatlister,
og at de løbende lægges på hjemmesiden.
Listen over stillingen til Myndeklubbens racevindere opdateres løbende og lægges på
hjemmesiden.
3. Udstilling
Udstillinger 2012
Stestrup 18 mar, afholdt - debreefing
Hasmark 2+3 juni, arbejdsplan, status
Lindholm 14 juli arbejdsplan, status
Sjælland 22 sep – afventer tilbagemelding fra sted
Aars 13 okt
Nyborg 24 nov – MyDog har stand på denne udstilling, igen i år afholdes par-klasse og
julepræmiebord
Udstilling 2013 – fastsættelse af datoer
Fredericia DKK 9 feb gr 5+10
Stestrup 23 mar (= modsat dag malmø)– Charlotte Høier inviteres
Roskilde DKK 4+5 maj (dobbeltudstilling)
Budapest, Ungarn 16-19 maj (World Dog Show)
Hasmark 25+26 maj
Svendborg DKK kreds 3 19 maj(gr 5), 20 maj(gr 10)
Vejen DKK 15 jun(gr 5), 16 jun(gr 10)
Lindholm 13 (+LC 14 juli)
Bornholm DKK 17 aug
Varde DKK kreds 11 25 aug
Geneva, Schweiz 30 aug -1 sep (Euro Dog Show)
Sjælland 7 (+ LC 8 sep)
Ballerup 21 sep(gr 10), 22 sep(gr 5)
Aars 12 okt
Herning 2+3 nov (dobbeltudstilling)
Nyborg 24 nov
EM i LC – 22. – 23. juni 2013
Dommerønsker til DKK som er blevet til Myndeklubbens
Frank Kane, Torbjörn Skaar, Barbara Ruth Smith - Sverige
FCI Euro Sighthound 2015
Kirsten Nielsen, Mikael & Frederik Nilsson laver udkast til køreplan for FCI Euro
Sighthound 2015, de har erfaring fra afholdelse af store arrangementer i Sverige
Valg af dommere & invitation – fastlægges august /september 2012

Udpegning af sted og booking - deadline august / september 2012 (vi undersøger
muligheder centralt beliggende i Jylland)
4. Coursing
EM
Situationen i Ungarn vedr regerings forbud mod FCI/hundeaktiviteter
Bestyrelsen & LC-ansvarlig Karin Jansz har kontakt til alle kanaler der kender til
situationen i Ungarn – den nuværende status er at der ikke er forhindringer i forhold til
afviklingen af EM i lurecoursing. Bestyrelsen vil opdatere via hjememsiden, når vi får
kendskab til mere om situationen i forhold til øvrige hundeaktiviteter vedr. Ungarn.
Arbejdsbeskrivelser & PM for coursing
Ole har udarbejdet udkast til arbejdsbeskrivelser & PM, de er rigtig gode og er taget i
anvendelse til træning. De skal tilpasses med de ændringer der er behov for, og så vil de
blive lagt på hjemmesiden under Coursing. Marianne påfører de sidste rettelser.
Træning
Status Sjælland – afviklingen går godt, Ole & Karin har kontaktet nogle medlemmer som
har sagt ja til at medvirke ved afviklingen af træningerne – Rigtig positivt!
Status Jylland – afviklingen er gået godt indtil nu, men der er ikke en ny harefører i
stedet for Kent, der jo er bortrejst det næste halve års tid, Nina & Allan forsøger at finde
et emne.
Konkurrencer
Jylland - Lindholm, Nørresundby er booket, dommere er på plads, arbejdsplan opdateres
snarest.
Sjælland – Stedet er ikke på plads, Lars undersøger muligheder – Dommere er på plads,
arbejdsplan skal opdateres snarest.
Marianne har spurgt DKK om tilmelding til konkurrencer kan oprettes på hundeweb.dk da
dette er betydeligt lettere at administrere, planlægning, tilmelding, udskrivning af
katalog og fremfor alt at deltagerne fra ind- og udland kan betale via nettet. Status er at
det ikke er muligt at få arbejdet ind i hundeweb i 2012.
Enighed om at vi uddeler rosetter i stedet for pokaler i 2012.
Materiel
Betaling lånemaskine jylland – den maskine vi lånte af svenskerne er nu købt af os, da
den har virket upåklageligt i den tid vi har haft den.
Generatoren i jylland er ustabil i forhold til levering af strøm til coursingmaskinen, vi
undersøger muligheden for at få den byttet eller alternativt indkøbe en bedre model.
Ruller – Lars har hjemkøbt 20 amerikanske ruller, da vi har behov for at være dækket ind
til vores konkurrencer, og der til vores træninger ligeledes er behov for at supplere ind
imellem.
Vi har som udgangspunkt ikke behov for store materielindkøb til coursing, men der skal
meldes ind til kassereren så snart behov opstår, så vi kan få prioriteret indkøbene.
5. Økonomi
Regnskabet for første kvartal ser fornuftigt ud, og vores budget for resten af 2012
forventes at blive overholdt. Indkøb der kan tilskrives driften vil fremover blive konteret,
der hvor udgifterne hører til, på den måde bliver regnskabet for aktiviteterne i klubben
mere ”rent”. Det vil sige coursing- og udstillingsinvesteringer vil blive konteret på
aktiviterne, hvor det tidligere har været under investeringer. Medlemsstatus er pr. 13/05
at vi har 308 medlemmer i klubben, hvilket er rigtigt positivt, da vi næsten er på status
quo i forhold til 2011.
6. DKK
Ekstraordinært repræsentantskab møde DKK 7. januar 2012

For alle myndeklubbens racer gælder det at præmieringskravet i forhold til
avlsgodkendelse ophører fra mandag 9. januar 2012.
Mht til DKKs hvalpeliste har DKKs bestyrelses besluttet pr. 31. januar 2012 at de ikke
skal præmieres for at komme på DKKs hvalpeliste.
Avlsanbefalinger til DKK. DKK har indbudt klubber til forhandling om avls- krav og
anbefaling for racerne. Vi beslutter at give DKK en tilbagemelding om at vores tidligere
krav om præmiering nu bliver en anbefaling, således at der på hvalpenes stambøger
kommer til at stå at de er avlet efter Myndeklubbens anbefalinger, når forældredyrene er
præmieret (udstilling / avlsgodkendelsesarrangement). Marianne tager kontakt til DKK.
Myndeklubbens hvalpeliste
Vi vil fremover ikke forlange præmiering i forhold til hvalpeliste, men det vil blive påført
om de er avlet efter Myndeklubbens anbefalinger
Standarder
Ny dansk standard for afghansk mynde og italiensk mynde
Udkast til ny dansk standard for greyhound – kommentarer indsendes til DKK inden 5.
marts. Kommentarer fra Hanne Böckhaus indsendt.
Formandsmøde
På linie med 3 / 4 klubber i DKK valgte Myndeklubben ikke at deltage i formandsmødet,
da der umiddelbart forinden blev afholdt ekstraordinært formandsmøde og der var ikke
noget, der skulle besluttes ved mødet.
Dommere
Myndeklubben har modtaget brev om uddannelse af allround-dommere, DKK har
udpeget følgende til uddannelsen Annette Bystrup, Gunnar Nymann, Hanne Laine Jensen
og Birte Scheel – I det omfang dommerne ikke er uddannet på vores racer vil de få en
plan, hvor vi skal honorere deres ansøgning om at gå aspirant på vores udstillinger.
7. Racerepræsentanter
Der var ikke nye kandidater til racerepræsentanter for vores racer, så status er at alle er
genvalgt, og da Peer Lervad ikke ønskede at fortsætte som racerepræsentant for borzoi
vil bestyrelsen varetage denne opgave indtil videre. Marianne skriver til
racerepræsentanterne om deres genvalg.
8. Aktiviteter.
Gåture - Jylland / Sjælland
Tilmelding til Store Hestedag 1. og 2. September 2012
Nina arrangerer agility dag i efteråret. Annonceres i Myndenyt 2. kvartal.
9. Myndenyt
Kontakt til redaktører om indhold
Fordeling af opgaver i fht til fremtidige numre
10. Elektroniske medier
Følgende emner udskydes til senere:
Hjemmesiden
Facebook
Kampagneside for FCI ESCH 2015
Coursingsiden
Optimering for mobil mv.
11. Eventuelt

Sponsorater
Nina informerede om at det er noget sværere at skaffe sponsorer til vores arrangementer
i år end det tidligere har været. En ny ide er at give mulighed for sponsering af rosetter
til vores udstillinger og LC, det er vi enige om er en god ide, og det vil være muligt at
sponsere BIR/BIM-rosetter for 50,- kr pr stk, BIS-rosetter alle klasser undtaget selve
BIS-konkurrencen for 75,- kr pr stk og BIS-konkurrencen for 100,- kr pr. stk.
Til LC kan der sponsoreres BIR 1-5 for 50,- kr pr stk og BIF for 100,- kr pr. stk.
Med hensyn til det nuværende gode sponsorarbejde, som Nina varetager, sender
Marianne nogle artikler til Nina som hun kan sende med til sponsorer.
Ophævelse af avlsforbud for greyhound fra Irland. Lisbeth Mönsted Larsen har søgt om at
få ophævet avlsforbud som hendes hund automatisk får ved registrering i DKK, da den er
opdrættet i studbookregister for greyhound (Irland).
Hunden skal alligevel på udstilling og godkendes på et avlsgodkendelsesarrangement
inden den kan indgå i avl efter de nuværende regler for overførsler. Bestyrelsen
godkender dette og Lars giver Lisbeth besked.

