
   MYNDEKLUBBEN & COVID 19 
OPDATERET  26. februar 2021 

2021 bliver for Myndeklubben spontanitetens år. Et år hvor vi står på spring med akOviteter, når 
restrikOonerne Ollader det.  

Læring på sikker afstand 
100 ny indmeldte hvalpekøbere, indmeldt graOs i 2020-21 via opdræTerordningen, får i de kommende dage 
Olsendt en mail med et Olbud om graOs deltagelse i 3 webinarer i marts. 
Emnerne er relevante for alle nye og gamle myndeejere - Hundesprog – Frivillig håndtering – Indkald.  
Og ja det kan være en fordel i nogle situaOoner, at selv en mynde kender Ol indkald. 
Underviseren er Zarah Holst Zachariasen. Hun arbejder Ol daglig som træner og konsulent for DKK.  
Zara har stor erfaring på området og drømmer om eje en afghansk mynde. Det vægtede naturligvis tungt på 
CV’et. 

Udendørs akOviteter –endelig en mulighed 
Vi kan ikke mødes med mere end 5 hundevenner Ol Olfældig hundeleg i Bernstoffsparken.  
Men vi kan nu samles op Ol 25 personer Ol en udendørs organiseret ak/vitet arrangeret af Myndeklubben. 
Lure coursing træningen kom hurOgst ud af starthullerne og næsten inden det første pressemøde om 
genåbning var afsluTet, så havde udvalget udsendt første mail om træning. 

Vi afventer stadig de sidste retningslinjer fra DKK omkring, hvordan det i praksis, skal udføres.  
Men vi kan nok allerede konkludere, at det er akOviteten for hundene, der er i fokus fremfor det sociale, 
hvis akOviteten skal være COVID19 sikker. 

Generalforsamling planlagt Ol 27. marts 2021 udsæTes 
Bestyrelsen har besluTet at udsæTe generalforsamlingen Ol restrikOonerne muliggør, at vi mødes flere. 
Generalforsamlingen planlægges Ol acoldelse hurOgst muligt eder 5. april, når forsamlingslodet er mindst 
50. 
Vi indkalder med mindst 14 dages varsel. 
 
Marianne træder som planlagt ud af bestyrelsen den 27. marts. Der vil være en overgangsperiode med 
overdragelse af opgaver, så længe det er nødvendigt. Resten af bestyrelsen vil agere som 
forretningsministerium og holde driden kørende indOl det er muligt at acolde en generalforsamling. 
De forslag og opsOllinger af personer, der er kommet ind inden fristen Ol den ordinære generalforsamling, 
vil blive offentliggjort Ol den udsaTe generalforsamling.  

Vi melder nyt ud om udsOllingen den 10. – 11. april eder 21. marts. Hvis udsOllingen skal være en realitet, 
kræver det, at forsamlingsforbuddet hæves Ol mindst 50 personer. 
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