
Myndeklubbens  bestyrelsesmøde 26. august , Comwell Sorø kl. 9.30 – 15.00  
Deltagere:  
Allan Dambo Nielsen, Marianne Grothe Nielsen, Karin Koch , Annette Nyholm og Lars Johansen 

Dagsorden  

1. Siden sidst  
Ida Zimmermann Olsen– ny racerepræsentant for galgo espanol 

2. Lure Coursing  
Status EM. Resultatet er bedre end forventer og vi forventer ikke at bruge hele det beløb der er 
afsat.  
God tilbagemelding fra deltagere og frivillige. Snak i udvalget omkring fremtidssikring.  
Lave eks. lave dag med hunde der skal trænes (begynderdag) op eller whippet dag.  
Boost til frivillige/nye deltagere. 
Status LC træning – Sjælland, Jylland og Fyn . 
Opstart på Fyn: 19. september og Poul starter langsomt op.   
Jylland: skæres ned på antal af træninger.  
1 januar skal lægges på for hele året.  
Bjerringbro tiltrækker mange-og det er  godt, at hundene får lov at løbe. 
Flere frivillige skal i spil, vi skal spotte nogle talenter som skal plukkes ud. 

Dommerseminar i Sverige – ok til at Lars, Anette, Karin og Ole deltager.  
 
3. Udstilling  
Status St. Hestedag – alle mødes kl. 15.00 til opsætning fredag. 

Ændring af uddeling af junior cert. Det skal gå videre ligesom DKK. Junior certet - gældende fra 
St. Hestedag.  

Sekretariat: nye varer (krus, vanddunke og køleklude) går godt og krus genbestilles. 
nyt hæfte (Hollandsk) nu tilgængelig. 
Point system: – fungerer virkelig godt med Birgitte som point beregner. En udfordring hvis 
ejeroplysninger ikke er tilgængelige, men løses ved efterlysning på facebook.  
BIS Resultater – fungerer godt med at BIS offentliggøres lige efter udstilling og sendes til 
pointberegner.  
Karin overtager fra Marianne opgaven med resultater fra afsluttende konkurrencer til Myndenyt 
og web.  

Dobbelt udstilling 2019  
Et medlem har foreslået at vi kontakter fotograf http://www.tailsbyragno.dk/priser/, så folk 
kan få taget billeder i ringen, hvis de har lyst. Fotografen bor i nærheden af Vejen. Et 
anderledes tilbud til udstillerne også dem der selv tager billeder, kan få taget nogle af egne 
hunde. Marianne kontakter fotograf. 
Mulighed for musik til spisning blev drøftet og vedtaget at Allan tager kontakt til musiker. 

4. Medlemsservice  
Karin foreslår at lave et tilbud til myndeejere, om at efterlyse deres hund hvis den bliver væk. 
Karin sørger for at det bliver slået op og delt i alle relevante efterlysningsgrupper 
Ejerne skal selvfølgelig selv kontakte politiet osv. Karin laver forslag til annoncering. 
 
5. PR  
8. – 9. september 

http://www.tailsbyragno.dk/priser/


Lure coursing til Hund i focus – pt. Lars og Marianne på opgaven 
Marianne efterlyser frivillige på web og facebook. 
Hundefestival Blokhus ved Leif og Liselotte – PR er godt og nødvendig især med tanke på de 
antalsmæssig små racer.  

6. Aktiviteter 
Ringtræning ved Birgitte Bavnehøj især velegnet til nye. 
Gåtur Nytårstur dato: 5-6 januar – Fyn , Sjælland, Jylland + andre gåture. Anette tager kontakt 
til dem der laver turene. 
Mentalbeskrivelse i august blev aflyst. Arrangeres på et andet tidspunkt.  
Det er vigtigt også at synliggøre hvad er mentalbeskrivelse på www.myndeklubben.dk  ? Og 
oplyse om det i Myndenyt. Første interesse har lagt sig og hvis flere skal have lyst til at få 
mentalbeskrevet deres whippet eller ulvehund kræver det et stykke arbejde.   
Hvalpemotivationstræning ved Hundepædagogen – oktober/november – Annonceres på web og i 
Myndenyt 
Agility dag februar 2019- Marianne undersøger muligheden. 

Planlægning af aktiviteter over vinteren  
 
7. Økonomi og medlemmer 
Allan gennemgik økonomien der ser fornuftig ud. 
Status er 484 medlemmer 

8. DKK  
Vi har bedt om at racenavnet Etnahund ændres til Cirneco dell’Etna  
Askov møde for specialklubber og kredse  –29.-30. september – Lars og Allan deltager.  
Oplæg til Askov ved Allan med overskriften hvad er en god klub ? 

9. Evt. 

Ulla Hansen har fremsendt ønske om at klubber støtter hendes kandidatur til DKKs bestyrelse. 
Klubben – takker for henvendelse og vender tilbage når opstillingsfristen er slut. 
 

http://www.myndeklubben.dk

