
 
Myndeklubben 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 14. januar 2006 kl. 10.00 – 16.30,  
Hotel Jens Baggesen, Korsør 
 
Til stede: Lotte Jørgensen, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Kirsten Kristensen  
og Bente Frøling (Vibeke Vamberg Andersen med på mobil, hvis det blev nødvendigt) 
Afbud: Leif Knudsen 
 
Dagsorden 
 
1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 16. oktober 2005, Års 
Referatet godkendes 
 
2.  Generalforsamling
Arbejdsplan:  
Punkter der medtages er: Myndeskuet i Jylland, 6 årlige udstillinger, Lure Coursing konkurrence 
samt udvidelse af denne aktivitet til Jylland, hjemmesiden oversættes engelsk, involvering af flere  
medlemmer i diverse aktiviteter 
 
Forslag 
Bestyrelsen stiller forslag om kontingentstigning i 2007 til 300,00 kr. for enkelt medlemskab og 350,00 kr.  
for familiemedlemskab. Tilsvarende stigning for udenlandske medlemmer.  
 
På generalforsamlingen 2005 havde Hanne Torstensen fremsendt et brev der blev læst op under evt., hvor hun bad 
bestyrelsen om at fremsætte følgende forslag på generalforsamlingen 2006: 
”Myndeklubben bør udarbejde et forslag til DKK’s næste repræsentantskabsmøde i 2007, som skal omhandle årrækken, 
som man kan sidde i bestyrelsen for DKK.”  - punktet medtages på dagsordenen generalforsamlingen 2006. 
 
Udsendelse af dagsorden, vedtægter mv. 
Efter den 28. januar (deadline for indsendelse af forslag mv.) udsendes info til generalforsamlingen , vedlægges desuden 
invitation til årets første udstilling i Stestrup, da stedet ikke er annonceret i Myndenyt.  Deadline for udstillingen er 18. 
februar 2006. Marianne udsender info inden. 
 
Referatet skal trykkes i Myndenyt og for at det skal komme med i Myndenyt (1. kvartal), hvor det stadig er aktuelt,  
besluttes det, at udsendelse af Myndenyt udskydes fra 15. til 25. marts.  
 
3. Økonomi 
Regnskab 2005 
Allan gennemgik regnskabet for 2005 og det godkendes. Regnskabet og bilag fremsendes til bilagskontrollør Jens 
Agerbak.  
 
I forbindelse med Nyborgudstillingen blev klubbens tæpper transporteret fra Voldum til Nyborg og fragtmanden mistede 
en rulle tæpper. Alle er enige om at søge om erstatning. Allan kontakter fragtfirmaet. 
 
4. Udstillinger 
2006 
Udstilllingsledere og dommere aftales til resten af året. De tidligere foreslåede navne har enten været optagede, dømte 
ikke alle mynder eller var for dyre. 
 
Stestrup, Sjælland, udstillingsleder: Marianne Nielsen 
Vingsted, udstillingsleder: Lotte Jørgensen 
Silkeborg, udstillingsleder: Kirsten Kristensen – dommer Iren Naarits, Estland (spørges) 
Års, udstillingsleder:Leif Knudsen (spørges) – dommer Ove Germudsson, Sverige (spørges) 
Nyborg, Fyn, udstillingsleder: Marianne Nielsen – dommer Birgit Vamberg, Danmark, (spørges) 
Marianne tjekker dato med Nyborg hallen. 



 
De forskellige udstillingsledere sørger for overordnet planlægning, herunder budget: hver udstillingsleder opfordres til at 

ddrage flere medlemmer, evt. ved at søge hjælp fra medlemmer, der bor i området hvor diverse udstillinger afholdes.  in 
2007 
Vingsted, dommere Iveta og Vlastislav Vojtek, Slovakiet (spørges)  
 
websystem 
DKK er ved at udvikle et websystem i samarbejde med Norsk Kennel Klub. En demomodel er foreløbig lagt ud på 
www.hundeweb.dk. Meningen er, at specialklubberne ligeledes skal kunne arbejde med systemet i forbindelse med 
planlægning af udstillinger mv. Det forventes færdigt til sommeren 2006, ifølge EDB chefen Ulla Hansen, DKK. 
Det besluttes, at indtil systemet er udviklet, køres Myndeklubbens næste 2 udstillinger i DKK (Stestrup og Vingsted i 
DKK).  Det ville være spild af ressourcer selv at opbygge en ny database/system på nuværende tidspunkt. 
 
Informationerne fra DKK sendes til Bente, der laver kataloget i en lettere/simplere udgave end tidligere, dog 
indeholdende alle relevante informationer. Pris pr. katalog 10 kr.  På de udstillinger, der laves i samarbejde med Irsk 
Ulvehundeklub, skal vi huske at inddrage deres arbejdskraft samt skrive på invitationerne, at det er et samarbejde.  
 
Dommerønsker 2007-2008 
Medlemmerne skal opfordres via web og Myndenyt at indsende dommerønsker. Deadline for indsendelse af ønsker er 
udgangen af april 2006.  Dommere der kan dømme alle Myndeklubbens racer foretrækkes, resten fremsendes som 
ønsker til DKK’s udstillinger. 
 
5. Information 
Lotte deltager i formandsmøde d. 18. marts 2006.  Det aftales, at Lotte tager punkt op vedr. udstilling/dommere til DKK 
dvs. stor udskiftning af dommere, manglende brug af specialister (der ofte dømmer andre racer på DKKs udstillinger) 
samt splittelse af racerne i flere ringe og at gruppe 5 ofte dømmes modsatte dag af gruppe 10. 
 
Myndenyt:  
Det aftales, at Kirsten og Bente laver oplæg og møder redaktøren mht. modernisering og forbedring af Myndenyt. 
 
Web. – tidligere nævnt oversættelse til engelsk. Marianne og webmaster udvælger de sider, der skal oversættes. Brian 
Ankerstjerne spørges, om han vil oversætte teksten engelsk. 
 
I forbindelse med hurtig offentliggørelse af  udstillingsresultater ved vi ikke helt, hvordan den nye hundeweb.dk  kommer 
til at fungere. Her kan ville man kunne hente alle resultater, men det er kun DKKs medlemmer. På 
www.myndeklubben.dk vil vi evt. eksperimentere med at scanne kataloget ind eller lave et forum hvor udstillerne selv 
indskriver resultaterne. 
 
Kommunikation i bestyrelsen: Der rundsendes megen post rundt pr. mail/brev. For at lette arbejdsgangen i forbindelse 
med beslutninger deles information i klubinfo og klubbeslutninger. Almindelig orientering rundsendes med overskriften 
KLUBINFO og information bestyrelsen skal tage stilling til får overskriften KLUBBESLUTNING. Hvis ikke bestyrelsens 
medlemmer ikke svarer inden 7 dage (medmindre andet er anført), betyder det samtykke. 
 
6. Avl 
Det besluttes, at Myndeklubben skal have et sæt etiske anbefalinger og udgangspunktet vil være DKK’s etiske 
anbefalinger. Så kan bestyrelsen senere tage stilling til om anbefalingerne skal indeholde mere. Sættes som et nyt 
menupunkt på forsiden af hjemmesiden samt bringes i Myndenyt.  
 
De etiske anbefalinger er en rettesnor for opdrætterne. DKK har hjemmel til. ifølge stambogsføringsreglerne. at gribe ind 
med evt. avlsforbud, hvilket har skabt megen debat siden august 2005, hvor DKKs formand beskrev dette i lederen i 
HUNDEN. Endnu har ingen opdrættere i Myndeklubben fået avlsforbud på deres hunde fra DKK. 
Avlsforbud kan udstedes, hvis DKK vurderer en han eller tæve har fået for mange hvalpe. Som en gylden regel går DKK 
ud fra at eks. en hanhund i hele sin levetid maximalt kun må blive far til et antal hvalpe, der svarer til 25 % af et års 
stambogsføringer. I de forholdsvis små racer (antalsmæssigt) som Myndeklubben repræsenterer vil opdrætterne let 
kunne ”overskride” grænsen, hvis de benytter en hanhund flere gange. Bestyrelsen vil derfor gerne have klargjort, hvad 
der er retningsgivende i forhold til Myndeklubbens racer. Marianne laver udkast til brev, som bestyrelsen vil sende til 
DKK.  
 
7. Evaluering af mødet 
Alle takker for et hyggeligt , godt og meget produktivt møde !!!  
 
Næste bestyrelsesmøde er i forbindelse med generalforsamlingen 
 
Referent: Marianne Nielsen, 29. januar 2006 


