Dagsorden bestyrelsesmøde 08. oktober 2016, Fjeldsted Skovkro
Deltager: Lars, Christina, Allan, Annette og Marianne (referent)

1. Bestyrelsen
Opgaver og kommunikation i bestyrelsen
Niveauet af vores aktiviteter stiger og der er massiv mange opgaver fordelt på få.
Det aftales at hver især laver en beskrivelse og en liste af de opgaver, man sidder med
samt hvad man ellers kan byde ind med.
I forbindelse med i processen med udførelsen af opgaverne aftales det, at vi alle skal
være bedre til at informere løbende samt bekræfte at vi har set mails mv.
Gode vaner følges op af et månedligt webmøde af fast varighed(1. mandag ) kl. 19 –
20.30
Lars indkalder og rundsender alle datoer efter dette møde.
Desuden skal vi have et fysisk møde lige efter Nytår.
Annette sender mail til racerepræsentanter om ideer til information.

2. Aktiviteter
Afholdt
April – agility træning, Jylland
Maj – Pudelklubben foredrag tænder, Sjælland/Jylland
Juni - Hundens dag, Sjælland/Jylland – reportage indsendt til HUNDEN
Juli – Hjortehunde træf, Sjælland
August – Møn hygge/coursing, Sjælland
August/September - Pudelklubben hvalpemotivation, ringtræning, Sjælland
September - Nosework , Sjælland
September - Tivoli København
September – Dog a Thon, Sjælland
September/oktober – ringtræning saluki, Sjælland
Kommende
Ringtræning, Sjælland
Bente Frøling og saluki ejere vil gerne lave ringtræning for saluki. Bestyrelsen bakker op
om dette og hvis der er indtægter/udgifter skal der afleveres kvartalsvis budget til
kasseren. Pt. Er træningen gratis. Liselotte Schjerbeck har oprettet facebookgruppen –
Saluki Danmark i den forbindelse.
Ringtræningsdag, Jylland
Lise Lotte og Leif Knudsen arrangerer ringtræningsdag i Frederikshavn hos Joy4dogs 16.
oktober 2016 og bestyrelsen bakker op omkring det. Regnskab indtægter/udgifter
indsendes efter afholdelse af aktiviteten til kasseren.

Nosework, Jylland
Linnea Ahrenschneider Brodersen har spurgt om nosework i Jylland. Hvis hun eller andre
kan stå for aktiviteten bakker bestyrelsen op omkring det. Hun undersøger muligheden
for at afholde aktiviteten i 2017. Budget udarbejdes i samarbejde med sekretæren.
Handlerdag , Fyn/Jylland
På generalforsamling blev handlerdag efterspurgt og efterfølgende på St. Hestedag –
Christina skulle undersøge muligheden. Christina synes ikke der havde være stor interesse
for et kursus, men følger op.
Foredrag om ernæring 25. oktober – sidste aktivitet i 2016 i samarbejde med
Pudelklubben.
Lars laver mail til Pudelklubben takker for samarbejdet med Pudelklubbens Kreds 1 og
håber det kan fortsætte.
3. DKK
Dommere
Tomas Rohlin til gruppedommer for hele gruppe 10
Carsten Birk er uddannet som gruppedommer for hele gruppe 5
Gitte Finnich Petersen er uddannet som dommer for irsk ulvehund
Diskvalifikation og udelukkelse af avl
Vi har fået en henvendelse om Italiensk Mynde DK03508/2014 fra DKK om udelukkelse fra
avl, da hunden to gange har fået diskvalificeret på udstilling p.g.a størrelsen.
Vi har vendt problemstillingen med erfarne opdrættere indenfor racen og anbefaler DKK,
at den pågældende han anvendes med stor omtanke og relativt få gange med
eksempelvis max 3 kuld i hundens levetid. DKK efterlever anbefalingen.

Møder
Marianne har deltaget i DKK’s kursus om klubsystemer 24. september 2016.
Udstillingssystemet er blevet opdateret med dommerhistorik.
Indkaldelse til formandsmøde 7. januar 2017 – forventes aflyst p.g.a manglende
tilmeldinger, da det er uhensigtsmæssige i at holde Formandsmøde 2 måneder før
repræsentantskabsmødet. Ingen tilmelding fra Myndeklubben.
DKK inviterer til møde om facebook og konflikthåndtering den 12. november 2016,
Fjeldsted Skovkro. Karin Jansz og Annette Nyholm deltager.
Info
Som et tilbud vedlægger DKK gratis en folder fra specialklubberne i stambøgerne.
Folderen skal dog altid indsendes til DKK for godkendelse inden den går i trykken og
indsendes til DKK. Pt har klubben ingen folder til at lægge i stamtavlerne, ordningen med
at opdrætterne får meldt nye hvalpekøbere ind gratis fungerer fint fremfor en folder der

måske forsvinder i mængden.
Reklame
Whippet var månedens hund på købhund.dk i august og facebooksiden et liv med hund,
hvilket var god timing, da der var mange kuld med whippet. Racerepræsentanten m.fl.
leverede tekst og billeder.
Overførsler fra ikke FCI organisationer
Nye regler for overførsler fremsendt fra DKK. Hunde der overførsler fra ikke FCIorganisationer får ikke længere påført avlsklausul ved registrering, hvilket betyder at de
ikke længere skal præmieres eller avlsgodkendes som racetypiske, før de indgår i avl.
Diskussion om fordelen at vælge en DKK hund frem en fra en anden stambogsførende
organisation. Vi har som avlsanbefaling at hunden skal have være udstillet med en
mindst very good samt en indavlskoefficient, der ikke overstiger 6,25 procent.
Valg til DKK’s bestyrelse
Myndeklubben har fået henvendelse fra Gunnar Nymann om opbakning til kandidatur. Han
stiller op vil valg i Dansk Kennel Klubs bestyrelse. Bestyrelsen er enige om at bakke op.
Myndeklubben har fået henvendelse fra Kim Vigsø Nielsen om opbakning til kandidatur.
Han stiller op vil valg i Dansk Kennel Klubs bestyrelse. Lars har rundsendt mail og svaret
Kim, at vi allerede støtter en kandidat.
4. Generalforsamling
Afholdt i april 2016
Indføjet løbende kontingent indført i reglementet.
5. Udstillinger
Afholdt
Hasmark – største tilmelding vi har haft med 274 tilmeldte over weekenden.
Nørresundby –Andreja Novak som oprindelig skulle dømme, skrev før udstillingen at hun
var blevet opereret i benet og kunne ikke komme. Ales Novak blev inviteret i stedet (før
1. deadline). Det er den største tilmelding vi har haft med 153 tilmeldte. Weekenden var
en hård omgang for alle, dem der hjalp til.
St. Hestedag, Roskilde – største tilmelding vi har haft med 181 tilmeldte. Også her trak
weekenden på kræfterne hos alle frivillige.
Aars – 80 tilmeldinger passede antalsmæssigt til en dommer. Allan stod rimelig alene
med afholdelsen af arrangementet på dagen, Lars havde tilbudt at køre over for at
hjælpe, det må vi prøve at løse i fremtiden.
Resultater, racevinder mv.
Opdatering af resultater på web og fb. Det fungerer fint med at webmaster og fb
administrator får lagt link til resultatsiden lige før udstillingen. Ligeledes har Allan/
Marianne sørget for at BIS med billede kommer på fb direkte efter udstillingen.

Ligeledes bør racevinder, Årets Mynde lægges ud på web og fb efter hver udstilling. Ellers
er der ingen ide med at have listerne. Christina sørger for det bliver lagt ud.
Fremtidig opgave – hvem kan påtage sig opgaven at notere og indsende afsluttende til fb
direkte efter udstillingen? Pt sørger Allan for at det indsendes til Myndenyt. Hjælpe
hinanden med at sikre at få taget et billede til BIS, som vi kan få lagt på fb. Talte om at
få lavet et visitkort med vores mail, som vi kunne give til dem der tager billeder, bevirker
måske at billederne bliver sent til os.
2017
Stigende tilmeldingstal gennem de seneste år vi evaluerer steder løbende. Skælskør
hallen er meget presset.
Skælskør flyttes til Køge, Rishøjhallen. Ligger tæt på afkørsel (motorvej KBH). Marianne
sørger for afhentning af tæpper i Skælskør hallen og kontakter Rishøjhallen for
muligheden for at de opbevarer tæpper.
Hasmark har meddelt priserne til overnatning øges (fordobles ?) til Hasmark i 2017, da
det er i forbindelse med Kristi Himmelfarts dagen. Allan foreslår udstillingen flyttes til
Vejen, de er vant til hundeudstillinger, mulighed for camping og hotel tæt på. I samme
weekend i 17 er der fodboldtræf, så vi har mulighed for at være på et område væk fra
fodboldbanerne. Informerer om muligheder på mødet. Enige om god ide at flytte det.
Vigtigt at vi får præsenteret et godt koncept.
St. Hestedag – australsk dommer er inviteret i samarbejde med Collie klubben.
6. Coursing
Afholdt
Første international konkurrence – 14. – 15. maj . Afholdelsen var eksemplarisk.
National – Nørresundby og Roskilde. Disse konkurrencer slider mere pga udstillingen.
Vi har besluttet at indkøbe et ekstra sekretariats telt, så coursing gruppen ikke skal vente
på at udstilingen pakkes sammen inden de kan sætte deres eget sekretariat op. Gælder
især Roskilde. Teltet kan så bruges til andre arrangementer, dobbeltudstillingen, Hundens
dag osv.
Landshold deltog i EM i Slovakiet i 17-19 juni 2016
Referat fra CDL møde ? Lars rundsender dokumenter før 1. webmøde
Status beslutninger fra coursing møder ? Lars rundsender dokumenter før 1. webmøde
Træninger , der arbejdes løbende på at få oplært især harefører og på at finde nye
marker.
Det er vigtigt at pointere, at bestyrelsen bakker fuldstændigt op planlægningen. Dem,
der afholder træning , står for planlægning og datoer fastlægges, når de har tid, alt
andet er urimeligt.
Vi talte løst om muligheden for fundraising til EM i 2018. Coursing udvalget er i gang, Lars

følger op.
7. Økonomi
Status – Allan gennemgår regnskabet , der ser yderst fornuftligt ud. Pt. Har klubben 480
medlemmer.
8. Eventuelt

