
 
Myndeklubben 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 22. april 2006 kl. 12.00 – 19.00 
Allan Dambo Nielsen, Damvænget 17, 8870 Langeå
 
Deltagere : Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Kirsten Kristensen og Bente Frøling , Afbud: Lotte Jørgensen 
 
Dagsorden 
 
1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Referatet godkendes. 
 
2.  Siden sidst - opfølgning fra punkter på sidste møde 
 
a)  I forbindelse med Nyborgudstillingen blev klubbens tæpper transporteret fra Voldum til Nyborg og  

fragtmanden mistede en rulle af tæpperne. Alle er enige om at søge om erstatning. Allan kontakter 
fragtfirmaet. Status: Allan har fået mundtlig tilsagn fra firmaet om erstatningskrav på 3.000 - 4.000 kr,  
afventer skriftligt svar om hvor meget de vil erstatte og herefter indkøbes et nyt sæt. 

 
b)  Års: Status: Udstillingsleder: Kirsten Kristensen (ok) – dommer Björg Foss, Norge (er inviteret) 

Nyborg udstillingen fastsættes til 26. november . Hallen er lejet. 
 
c) Indkomne dommerønsker 2007-2008  

Mrs. Finney, Irland , Heinz Anschober. Endnu ikke indkommet andre ønsker . 
 
d)  Myndenyt: Det aftales, at Kirsten og Bente lavede oplæg og møder redaktøren mht. modernisering og 

forbedring af Myndenyt. Status: Det aftales at oplægget laves inden 1. juni. 
 
e)  Offentliggørelse af udstillingsresultater Status: Indtil videre har vi gjort som vi plejer på web. Fremover  
 vil Brian Ankerstjerne gerne indskrive resultaterne til Myndenyt. Som tidligere besluttet skal det være  
 BIR/BIM, cert-vindere og vindere fra afsluttende konkurrencer der offentliggøres. 
 
f)  Etiske anbefalinger sættes på web og i Myndenyt. Status: På web indtil videre, bringes i Myndenyt juni-

nummeret. 
 
g) Bestyrelsen har sendt brev til DKK vedr. matadoravl: Status: DKK’s svar henviser til debat på 

formandsmødet. Bestyrelsen vil afvente opsummering fra Lotte, som deltog. 
 Brev vedr. ejerforhold og tilmelding til udstilling: Status: DKK har ikke svaret, Marianne rykker for svar. 
 
 
3. Sponsoraftale  
Irsk Ulvehundeklub har fremsendt information om et foderfirma og evt. sponsoraftale. Bestyrelsen vil gerne se et tilbud 
fra sponsoren, derudover kontakter Marianne Leif Knudsen for at få vores sponsor aftale fra Royal Canin. 
 
4. Udstillinger 
 
Pointsystem 
Bestyrelsen har fået to henvendelser vedrørende fejl af udregningen af årets senior. Henrik Stampe har gjort et kæmpe 
arbejde med at indskrive og udregne årets konkurrencer. Bestyrelsen påtager sig ansvaret for udregning og point og evt. 
fejl. Det er beklageligt at der er fejl i og vi vil gennemgå de resultater, der er indkommet fra udstillingerne. 
Eventuelle rettelser vil fremgå af Myndenyt juni-nummer. 
 
Sammentællingen volder åbenbart alle besvær, inklusiv bestyrelsen, så det besluttes at der fra i år kåres kun Årets 
racevindere i klubben, eksempelvis bedste whippet, greyhound, afghanske mynde osv. 
 



Derudover bedste senior og veteran. Ved at offentliggøre resultaterne på web fra de afsluttende konkurrencer 
(senior/veteran)  i Myndeklubben minimeres risikoen for at lave fejl i sammentællingen. 
 
Tilmeldingsside på web  
fornyes, da enkelte har haft vanskeligt ved at tilmelde online. Den nye side skal desuden give mulighed for at vedhæfte 
filer med stamtavler on-line. 
 
På web og i Myndenyt skal vi så vidt det er muligt skrive adresserne på udstillingsstederne/hallerne. 
 
Evaluering Stestrup 2006:   
Der har været mange positive tilbagemeldinger og det besluttes at afholde årets første udstilling i 2007 i samme hal. 
 
Fastsættelse af dommere og udstillinger 2007 
17.03.2007 Stestrup , udstillingsleder Marianne Nielsen 
Dommer : Dimitris Antonopoulous , Grækenland (Marianne kontakter) 
(om søndagen den 18.03.06 er der International udstilling i Malmø) 
 
23.06-24.06. 2007 Vingsted udstillingsleder Lotte Jørgensen 
Dommere: Iveta og Vlastislav Vojtek, Slovakiet . (endnu ikke afklaret)  
 
02.09.2007 Silkeborg, udstillingsleder Kirsten Kristensen 
Dommer: Anita Gieliesse, Holland (Kirsten kontakter) 
 
13.10,2007 Års, udstillingsleder Kirsten Kristensen 
Dommer: Marlise Müller, Schweiz (kontaktes) 
 
24.11.2007 Nyborg, udstillingsleder Marianne Nielsen 
Dommer: Ulf Bråthen , Danmark (under uddannelse i 2006) – Marianne informerer Ulf Bråthen 
 
Dommerønsker til DKK's internationale udstillinger 2008  
skal indsendes. Vi afventer lige at se om der indkommer flere dommerønsker til Myndeklubbens udstillinger 2008. 
De dommere vi ikke anvender sættes på listen til DKK. 
 
Danske Dogger Klub har spurgt om afholdelse af fælles juleudstilling i december 2006.  
Bestyrelsen takker nej. (beslutning foretaget tidligere pr. mail) 
 
Modsat dag-udstillinger i forbindelse med Verdensudstillingen 2010 i Herning (24.-27. juni 2010)  
Bestyrelsen giver DKK besked om at vi gerne vil afholde modsat dag-udstilling. 
 
 
5. Lure coursing 
Myndeklubbens lure-coursing entusiaster: Karin Jansz, Susan Bolvig og Marianne Nielsen, har fået al tidligere 
korrespondance med DKK på plads . I perioden siden 1997 er udgivelse af licens samt licensbøger blev godkendt. 
Deltagelse i brugshundeklasse er aldrig blevet indført i DKK’s udstillingsreglement, hvilket betyder at dansk registrerede 
mynder ikke kan deltage i brugshundeklasse ej heller i udlandet, da man skal fremvise et bevis samt holde sig til de 
gældende regler i ens hjemland. Det får vi afklaret med DKK og Karin, Susan og Marianne anmoder om, at licensbøger 
skal koste 50,00 kr og fornyelse hvert år er gratis. Ved udstedelse af licens kan købes et certifikat for 50,00 kr, som kan 
medsendes, når der skal tilmeldes til brugshundeklassen.   
Bestyrelsen godkender forslaget. 
 
Så længe vi ikke afholder konkurrencer i Danmark forlanger vi heller ikke, at man skal deltage i en sådan for at opnå 
licens. Vi har flere gange talt om at afholde en lure coursing konkurrence,  men indtil alle formalier er fuldstændig på 
plads er det for stor en mundfuld at gå i gang med. Licensen kan også opnås ved at gennemføre diverse træningsløb. 
Bestyrelsen godkender forslaget. 
 
Træningen foregår stadig i Gadstrup på en lånt indhegnet mark. Der har været lidt startvanskeligheder med maskinen, 
da snoren knækkede ved hvert gennemløb, men det skulle nu være løst ved indkøb af en ny snor. 
 
Træning afholdes ca. en gang om  måneden (lørdage) og i gennemsnit er der ca.  30 hunde der deltager. (afghanske 
mynde, whippet, saluki, greyhound, hjortehund, pharaoh hound og for tiden et par glen of imaal terrier.) 
 
Efterskrift: I skrivende stund kan jeg fortælle, at Karin Jansz har afholdt lure coursing dag for cairn terrier den 27 april 
2006 i Gadstrup, det indbragte 740 kr (20 kr pr. hund). Det var en engangsforestilling, men forinden havde vi indkøbt en 
ny snor til maskinen som kostede 1000 kr.  
 
6. Myndenyt 



Redaktøren (Janet) af Myndenyt har anmodet om at skifte trykker og fremsendt et tilbud fra Hadsted Grafisk samt 
fremsendt Berner Bladet fra Dansk Berner Sennenklub som anvender trykkeriet. 
Bestyrelsen synes rigtig godt om Berner Bladet og vil gerne have indhentet endnu et tilbud eksempelvis fra et digital 
trykkeri, både i Myndenyts nuværende format samt Berner Bladet som er en anelse større, for at kunne sammenligne 
priser. Marianne giver Janet besked. 
 
Læserindlæg 
Bestyrelsen har modtaget brev fra Eva Holck-Lundum, der ønsker at få trykt svarbrev til læserindlæg i tidligere 
Myndenyt. Redaktøren har takket nej til at trykke svarbrevet, hvilket bestyrelsen bakker op omkring. 
 
Et hvert medlem er meget velkommen til at fremsende læserindlæg. Alle spørgsmål og indlæg svares af formanden eller 
bestyrelsen. Stoffet skal være relevant og have almen interesse for andre medlemmer og ikke være for personligt. 
  
7. Web
Forespørgsel om forum på nettet fra Janet. Bestyrelsen ønsker ikke at oprette et forum. Erfaringen fra andre klubber 
viser at det ofte ikke anvendes til positiv korrespondance blandt medlemmerne. Når hjemmesiden engang skal fornyes 
vil bestyrelsen se på muligheden for at få et ”lukket” forum med password.  
 
8. Avlsseminar 
Myndeklubbens racer med undtagelse af afghansk mynde har ingen særskilte avlsrestriktioner.  
 
En af klubbens formål ifølge vedtægterne er  
 - at fremme avl og skabe interesse for typiske, fysisk og mentalt sunde hunde af racer, som Myndeklubben 
repræsenterer.   
- at højne racernes kvalitet samt at bevare disses særpræg såvel karaktermæssigt som eksteriørmæssigt indenfor de til 
enhver tid af FCI fastsatte standarder. 
 
Bestyrelsen vil gerne se på muligheden for at indføre præmieringskrav for klubbens øvrige racer samt diskutere opdræt 
iøvrig. Emnet tages op på et avls-seminar som skal affholdes på Fyn sidst i september eller starten af oktober. 
Annonceres i Myndenyt juni nummer. 


