
Referat Myndeklubbens bestyrelsesmøde 25 september 2010, Horsens  
 
Til stede: Kirsten Kristensen (KK), Allan D Nielsen (ADN), Marianne Nielsen (MN) og 
Kirsten Lind (KL). Afbud: Lars Johansen. 
 
1. Siden sidst 

Bestyrelse: Mette er stoppet pr. 1. september 2010 og Kirsten Lind indtræder i stedet. 
Kirsten Kristensen byder Kirsten Lind velkommen på bestyrelsesmødet og meddeler at 
Mette fortsætter med udsendelse til nye medlemmer samt design af annoncer. 
 
Udstilling 
Randbøldal, Fredericia og Gilleleje afholdt. 
Rosendahl aftale på plads. Annonceret i Myndenyt 2. kvartal under “præmiekort – nye 
muligheder”. 
Myndeklubben har indkøbt T-shirts med logo i farverne turkis og lilla samt røde til 
hjælpere til coursing konkurrencen. 
Myndeklubben har fået FCI Euro Sighthound udstillingen i 2015. 
 
Events 
Royal Canin (Fyn), WDS, Tivoli (Kbh) og Country Days (Gisselfeld) afholdt. 
 
Coursing 
Nye regler for coursing. (annonceret i Myndenyt 3. kvartal) – med ændring i certreglerne 
og nu med hvilkende cert, som vi får på udstillinger i 2011. 
Lars Johansen nu godkendt som dommer i Danmark (har taget sin uddannelse i Sverige 
og fik svensk licens). 
Gilleleje afholdt. 
 
Racerepræsentanter 
Racerepræsentanter fundet og annonceret i Myndenyt 2. kvartal. Har fået side i 
Myndenyt fra 3. kvartal og listet på hjemmesiden under Myndeklub/kontakt. 
 
 
2. Udstilling 

Plan for 2011 finpudses og Irsk Ulvehunde klub spørges, hvilke udstillinger de vil deltage 
på. Alle udstillingsdatoerne er på plads på nær en udstillings-/coursing weekend. Det er 
meget svært at finde store arealer til en coursing konkurrence, så vi mangler stadig en 
dato/sted for en af de to coursing/udstillingsweekender. 
 
Vi har modtaget mail fra Ulf Jørgensen (Show Of Winners) om vi vil benytte deres 
dommer til udstilling. Vi takker nej til tilbuddet. 
 
Myndeskuet afholdt – vi afventer regnskab for 2009 og 2010 samt status for oprettelse af 
myndeklub konto med Lise Lotte Knudsen og Vibeke Ellesøe som underskriftsberettigede 
og afregning for krus til sidst afholdte Myndeskue. KK følger op inden udgangen af 
oktober. 
 
Nye udstillingsregler 2011 (som annonceret på Formandsmødet i DKK). Skal annonceres i 
Myndenyt 4. kvartal (deadline 1. oktober). Vi afventer reglement fra DKK. MN følger op. 
 
Udstilling i Års 
Vi har dommerændring til Louis Dehaes fra Belgien. Kitty Sjong var blevet sat på i Års 
pga hun var blevet syg til Fladså udstillingen tidligere på året. Men Kitty mente ikke, hun 
havde fået en officiel invitation og havde derfor booket til en anden udstilling, hvilket vi 
selvfølgelig var kede af og kontakten var primært telefonisk efter Fladsåudstillingen og 
det har vi lært af. Men heldigvis er tilslutningen stor til udstillingen. Dehaes dømmer kun 
gruppe 10, men Lydia Erhart fra Holland som dømmer terrier samme dag vil gerne tage 



gruppe 5 hundene. Dommeraspirant Vibeke Ellesøe. 
 
Udstilling i Nyborg  
Irsk Ulvehundeklub låner halvdelen af hallen til deres specialudstilling. MN tjekker om de 
vil være med til fælles morgenmad. Aftaler udstillingen starter tidligst 9.30. 
 
Et medlem har spurgt om championrosetter, så vi besluttet at købe rosetter til 
championat og klubchampionat og de kan købes (indløses for præmiekort) på 
udstillingerne. KK bestiller rosetterne inden Års. 
 
 
3. økonomi 

Klubbens økonomi er betydeligt bedre efter 3. kvartal end budgettet. Der er positiv 
dækning på flere områder og især Specialen i Fredericia, der gav et overskud på ca. 
40.000 kr, er en af hovedårsagerne hertil. Forventningerne til klubbens årsresultat er at 
vi kommer ud med et pænt overskud for 2010 i stedet for det budgetterede underskud. 
 
Status på antal medlemmer 
333 medlemmer, heraf er de 34 gratis, hvoraf 20 har fået tilbudt gavekort om gratis 
deltagelse i babyklasse og heraf har de 10 benyttet sig af tilbuddet. 
 
Vi opfordrer opdrætterne til at benytte sig af tilbuddet bl.a. skriver ADN ud til de 
opdrætterne, hvis han ikke har modtaget nogle indmeldelser. Vi besluttet at udvide 
medlem tilbuddet til nye medlemmer/hvalpeejere, så de kan få et prøveløb til coursing. 
 
Fordeling på medlemmer og deres racer 
Whippet 113, Saluki 35, Afghaner 30, Borzoi 20, Italiensk Mynde 21, Skotsk Hjortehund 
10 og de resterende racer ejes af imellem 1-7 medlemmer. Der er stadig nogle 
medlemmer, der ikke har fået tilknyttet racer. 
 
Kennelruder – det besluttes at fra 2011 koster det 150,00 kr at have kennelrude på 
www.myndeklubben.dk  og Myndenyt . Det er en samlet pakke, men vælger man kun at 
stå på nettet eller i Myndenyt koster det stadig 150,00 kr. 
 
4. Coursing 

Konkurrencen i Nibe – status: der er 88 hunde tilmeldt og opgaver er ved at blive fordelt, 
men der er mange, der har tilmeldt sig som frivillige. 
 
Karin har deltaget på FCI møde i Ungarn 3. oktober 2011 (afventer referat) 
 
Coursing 2011 jvf. plan for udstilling 2011. 
 
Nye steder: det er meget svært at finde egnede steder til træning. KK skal til møde med 
dem, der styrer dyreskuepladsen i Horsens. 
 
Bestyrelsen vil bede coursing udvalget om at lave en fremtidig plan for uddannelse af 
hareførere, dommere og personer der skal varetage sekretariat. Derudover undersøge 
om der kan der laves en fælles dommerguide for dommere, der dømmer coursing og hvis 
de kan dømme udstilling at det påføres ?  
 
 
5. PKS 

Deadline udskudt af DKK til 15. august samt tilladelse til at offentliggøre resultater 
Vi har udarbejdet afghansk mynde, italiensk mynde og skotsk hjortehund og giver DKK 
besked om at det er iorden at offentliggøre PKS skemaer. Vi har aftalt med DKK at det er 
helt iodren at indsende skemaer løbende. ADN kontakter racerepræsentatnerne mhb på 
udfyldelse af de resterende skemaer, om det er noget, de kan være behjælpelige med. 



 
6. Racerepræsentanter 
Hvordan udvikler vi arbejdet med racerepræsentanterne ? 
Lotte Evers udsender mail ca. 14 dage før deadline, således at der kommer stof til 
Myndenyt og hun får god feedback. ADN fremsender medlemsliste til dem samt beder om 
hjælp til PKS. 
 
7. Aktiviteter 
Sjælland: MN er igang med planlægning til 1. kvartal: nytårsgåtur og st. Badedag for 
afghanske mynder 
Jylland: KL vil lave gåtur i 1. kvartal 
 
8. Generalforsamling 

Datoen fastsættes til 26. februar i Horsens. Dirigenten fra generalforsamlingen 2010 KK 
har lovet at hjælpe med at redigrere reglerne. Kirsten Kristensen sender reglerne til ham. 
Generalforsamlingen skal annonceres i Myndenyt 4. kvartal. 
 
9. Sponsorer 

Royal Canin genforhandles. Technical har kontaktet os mhb at foder kan indløses for 
gavekort i stil med Royal Canin. (kan kun indløses på udstillinger hvor de har stand) 
Flere tilmelder sig ordningen med OK kort og det er en god støtte for klubben.  
 
10. Myndenyt 

Der aftales en plan om hvem der udarbejder hvad til Myndenyt 4. kvartal. Deadline 1. 
oktober. 
 
 
 
 


