
Dagsorden Myndeklubbens bestyrelsesmøde 3. december 2011, Fjeldsted Skovkro, Fyn

Til stede: Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Kirsten Lind og Ole 
Rosschou.

1. Siden sidst
Udstilling: Års og Nyborg afholdt.
Simona Davidsen er uddannet mentalbeskriver.
Jubilæumstur med hunde i Ålborg Zoo 
Gåtur Utterslev mose og Mollerup Skov.
Myndeklubben på Face book
Formandsmøde i DKK
Avlsgodkendelse afghansk mynde 

Godkendte dommer autorisationer 
Thomas Rohlin - Italiensk Mynde og Whippet
Birte Scheel – Greyhound
Charlotte Høier – Afghansk Mynde
Lillian Christensen - Pharaoh

2. Udstilling
Års og Nyborg afholdt, sidstnævnte med rekord tilmelding. I Nyborg havde Nina Martini 
Christensen indsamlet et hav af præmier, som blev uddelt til alle og nogle medlemmer 
overraskede med lucia optog. Fantastisk afslutning på året.

Indscannede kritikker, hvor vi kan lægge dem på hjemmesiden ? Lars scanner resterende 
kritikker fra Myndeklubbens udstillinger ind. Lars laver udkast til hvor de kan lægges på 
hjemmesiden. Vi vil gerne have et udstillings- og coursing arkiv, hvor man kan finde 
gamle lister. Allan sender link til Lars, hvor han foreløbig kan oploade pdf-filerne.

Pointliste Årets racevindere Myndeklubben. Allan har lavet foreløbig liste efter Gilleleje 
som blev lagt på web, nogle medlemmer har vendt tilbage med rettelser. Endelig liste 
offentliggøres ultimo januar 2012.

Nye og større rosetter. Ifølge Allan fungerer bestillingen og det er lettere og billigere og 
vi har fået god tilbagemelding fra udstillerne. Vi aftalte at bestille ekstra store rosetter til 
vores dobbeltudstilling og at der skal årstal på. Vi skal også have en liste over coursing 
rosetter som skal bestilles. 

Sponsor 
Aftale med Royal Canin, Allan har forhandlet og afventer kontrakt..
Marianne laver en liste til Lars hvad der evt skal bruges af dommergaver.
Nina er godt igang med at indsamle præmier.
OK har sendt tilbud om billig el til medlemmer – Der er enighed om at gå videre med 
aftalen og få tilsendt kontrakt, så det kan annonceres på web og i myndenyt.. 

Udstillinger 2012 

Dommere
Vi forsøger ved valg af dommere at tage hensyn til nyuddannede dommere, indkomne 
forslag og på to af vores udstillinger at bruge dem der kan dømme både coursing og 
udstilling.

Indkomne dommerforslag i 2011: 
Wim Wirsma, Holland , opdrætter af whippet(inviteret til Hasmark - 2012)



Kurt og Marliese Müller (Schweiz) – de kan dømme coursing og udstilling, opdrætter af 
galgo og podengo – (inviteret til Jylland 14. – 15. juli 2012 -afventer)

Forslag fra Ulvehundeklubben 
Zena Thorne Andrews, GB/ Markku Kipiná, Finland/ Jean Louis Grunheid, Belgien/ Marie 
Petersen, Danmark / Fredéríc Maisón, Frankrig / Tanya Ahlman-Stockmari, Finland 
(inviteret til Års 2012)

Nye udstillere
Nina Martini Christensen har foreslået at der på hver udstilling er en person, der har 
ansvaret for at guide nye udstillere, hvis de ønsker det. Det annonceres i PM som 
udsendes. Bestyrelsen (og udstillingslederen) forsøger altid at byde velkommen til alle og 
finde de nye, men det skal være en som har tid til at forklare hvad der foregår i og 
udenfor ringen på en udstilling. Alle var enige om at det er en fantastisk ide og at der 
også er en der har ansvaret til coursing konkurrencerne, hvor problematikken er den 
samme for helt nye.

Nye ting til ”butikken”  medbringes i Stestrup 2012. 
Ole er igang at finde nogle præmier som man kan indløse for præmiekort. Max 100 stk 
bestilles pr enhed. Lars medbringer Rosendahl fyrfads lysestager i forskellige farver – 1 
lysestage kan indløses for 2 præmiekort.

Forslag om årets mynde, veteran mv.
Et medlem har forespurgt om konkurrence om årets mynde. Vi debatterede hvorvidt vi 
skal genindføre andre konkurrence end racevinderne. Der er mange for og imod og vi 
blev enige om at bibeholde det nuværende system. 

3. økonomi
Allan gennemgik regnskabet og det ser balanceret ud. Der er pt. 329 medlemmer, hvoraf 
de 50 er nye. 19 hvalpekøbere har benyttet sig af de gratis baby og hvalpeklasser.

Nye procedurer i Post Danmark har medført at vi nu kan spare 800-900 kr i udsendelse 
af Myndenyt.

Mobilt højtaler anlæg indkøbt, kan anvendes til afsluttende konkurrencer samt evt 
opråbning af startnumre til coursing konkurrencer.

4. Coursing
Forslag til nyt sted Sjælland (coursing/udstilling) fra Lone Christiansen, Irsk 
Ulvehundeklub. Det er  http://www.kragerup.dk/ - Måske godt sted for udstilling og 
hallen koster kun 2500 for en weekend. Hun mener også man kan lave coursing 
konkurrence der. Lars har aftalt med Karin Jansz at hun tager kontakt til stedet og giver 
os en tilbagemelding, så hurtigt som muligt.

Konkurrence: Marianne foreslår om vi ved coursing kan placere evt. 1-5 ved hver race i 
stedet for 1-3. Der bliver efterhånden indsamlet mange præmier og det vil give mulighed 
for at få flere på “podiet” inkl danske deltagere i racer hvor der er skrap konkurrence fra 
udlandet.

Metalferie – Ole finder ny dato for træning/foredrag på Metalskolen

Træning  - Status 
Sjælland, vinterferien bruges til udvikling af nye ruller, de er klar til forårets første 
træning 
Jylland, der blev diskuteret uddelegering af opgaver 

http://www.kragerup.dk/
http://www.kragerup.dk/


Uddannelse
Opfølgning på Karins forslag vedrørende coursing, uddannelse af hareførere, startere, 
sekretærer mv.. Bestyrelsen bad udvalget arbejde med beslutningerne og herefter sende 
det til bestyrelsen, der endelig godkender udvalgets forslag. 
Udvalget holder løbende øje med mulige emner, der er stor tilslutning til coursing, men 
det er ikke let at finde frivillige til at påtage opgaverne. 
I forhold til vi har forpligtet os overfor DKK at uddanne folk løbende, så bliver det når der 
er mulighed for det. Vi kan ikke tvinge vores medlemmer til at køre hare eller uddanne 
sig som dommer og det er der forståelse for i DKK.

5. DKK

Formandsmøde / medlemsmøder – opsummering – Lars, Allan og Marianne som har 
deltaget.

Repræsentantskab møde DKK 7. januar 2012 
Forslag til ændring af DKK’s Stambogsføringsregler
forslag til ændring af DKK’s Kennelmærkebestemmelser
Drøftelse af DKK’s etiske regler/anbefalinger
Lars deltager – MN giver DKK besked . Bestyrelsen er enige om at imødekomme forslaget 
og havde i den forbindelse en diskussion om at oprette aktivitets niveauet i 
myndeklubben for at få nye hvalpekøbere ind i klubben.
 
Formandsmøde 3. marts 2012 – Ole deltager

Racebeskrivelser til DKK – synlighed
DKK’ vil gøre hjemmesiden mere attraktiv for potentielle hvalpekøbere og har bedt 
specialklubberne om tekst og billeder. Racerepræsentanterne har lavet materialet: Saluki, 
borzoi, whippet, afghansk mynde, hjortehund forløbig indsendt.

Myndekluben har fået tilbud om opslagsværk ”Vejen til din nye hvalp 2012” , har takket nej til 
annonce, den er for dyr i forhold til, hvad vi tror på det giver af reklame. 

6. Generalforsamling
18. februar 2012 – Korsør, restaurant Madam Bagger bestilles.
Allan Dambo – ønsker genvalg
Kirsten Lind – ønsker ikke genvalg

7. Aktiviteter. 
8. januar 2012 – Nytårs tur i Dyrehaven
19. februar 2012 – Handler dag med Nicklas Eriksson, Qirmizi Saluki
25. februar 2012 – Skue, Svenstrup, arrangeret af Leif og Lise Lotte Knudsen

8. Myndenyt og web
Opgaver med indsamling af stof til bladet uddelegeres 

Ole bliver tovholder på stof til Myndenyt, så det kommer ind til tiden. Han kontakter 
racerepræsentanter, medlemmer mv og udarbejder en liste med stof til hvert blad som 
koordineres med redaktørerne.

9.  Ansøgning om optagelse i klubben
Henvendelse fra medlem om at få flyttet racen Xoloitzcuintle over til Myndeklubben. Vi 
kan godt forstå argumentationen i ansøgningen. Vores klub er baseret på aktiviteter 
tilpasset mynder (Gruppe 10 drivende jagthunder der jager med synet og gruppe 5 som 
er jagthunde af oprindelig type). Xoloitzcuintle har været brugt som jagthund, men det 
er dog ikke dens primære opgave. 



Derudover vil det være en stor udfordring at finde dommere der kan dømme alle racerne. 
Hvis vi skal have 2 dommere pr. Udstilling, kan økonomien for udstillingerne ikke hænge 
sammen. Så derfor kan vi ikke imødekomme ansøgningen. Lars sender afslag.

10. Fremtidige bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med generalforsamlingen.


