
 
Referat  

Bestyrelsesmøde lørdag den 12. april 2008  
hos Marianne Nielsen, Stationsvej 11, 4171 Glumsø, kl. 09.00 – 15.30 
 
Tilstede: Lotte Jørgensen, Kirsten Kristensen, Allan Dambo Nielsen, Mette Kleist og Marianne 
Nielsen (referent) 
 
1. Siden sidst lidt opsamling 
Lure coursing  
Karin har forespurgt DKK om licens til Rhodesian Ridgeback – afventer svar  
træning af nye “hare”-førere; Torben Nielsen og Simona Davidsen er gået i gang med 
opgaven. 
Karin har brug for en trailer og Allan har en kontakt til en tankstation, der fra tid til anden 
sælger ud af brugte trailere billigt.  
 
2. Udstillinger 
Randbøldal – uddeling af opgaver 
Deadline udsættes til den 26 april 2008  
Marianne sørger for PM og udsendelse 
Allan laver katalog og sørger for krus  
Kirsten (sørger for dommere) 
Mette/Kirsten/Marianne/Allan mødes fredag 
Marianne spørger Irsk Ulvehunde klub vedr. præmier, hjælp mv. 
  
Helsinge – Carol Reismann, USA (Mark Cocozza, England skal på reserve til nogle racer, hvis 
tilmeldingen bliver stor) – skal offentliggøres på web 
Indbydelse til Helsinge udsendes med PM til Randbøldal (Ulf færdiggør folder) 
 
Udstilling 30. august – Århus – mangler stadig dommer. Bestyrelsen beslutter at spørge 
Seamus Oates, Irland (et ønske indsendt af et medlem) – Marianne sørger for invitation. 
 
Års – Indkommet en forespørgsel på dommer og evt. forslag, men bestyrelsen vælger at 
invitere en dommer ønsket af et af klubbens medlemmer; Lisbet Ramsing (under uddannelse). 
 
Udstillingsprogram 2009 (dato, dommere) – Lotte laver oplæg og inddrager Irsk 
Ulvehundeklub. Deadline for feedback til bestyrelsen er indenfor den kommende måned. 
 
Dommere til Verdensudstilling 2010 – Marianne skriver til DKK for hele dommerlisten m.h.b vi 
kan invitere nogen, som måske allerede er i landet. 
 
Myndeshop: Lotte henter tilbud på veste, t - shirts, skærme, snore mv.  
Tingene planlægges at blive bestilt til Randbøldal.  
 
3. Myndenyt 
Bestyrelsen aftaler, at Mette er redaktørens kontaktperson i bestyrelsen. Mette har lavet 
oplæg/drejebog, som bestyrelsen skal nærlæse og give feedback på i nærmeste fremtid. 
 
En enig bestyrelsen aftaler at skifte trykker. Klubben har fået et tilbud med farve på alle sider 
til en billigere pris end det vi får trykt i dag. Mette laver aftale med redaktøren og Lotte med 
trykker og sørger for evt. alle mødes og får en snak. Fast procedure vedr. udsendelse: Allan 
laver labels. 
 
4. Medlemmer 
Medlemsservice, hvordan kan vi forbedre vores service overfor nye medlemmer ?  



 
Alle poster er frivilligt arbejde og hver især ekspederer henvendelser mv. i den hastighed de 
har mulighed for i forhold til arbejde osv. En af de tunge poster er kasserer posten. Allan 
forsøger at tjekke betalinger, mails mv. hurtigst muligt. Hvis et bestyrelsesmedlem får en 
henvendelse fra et ny indmeldt medlem, sørger de hurtigst muligt for selv at give feedback 
samt evt. sende det nyeste blad. Herefter almindelig procedure: der giver besked til Allan, der 
giver får dem ind i databasen og Christina sender velkomstbrev. 
 
5. Aktiviteter 
Myndeklubben har fået henvendelse fra DKK om vi vil deltage i tema på arrangementet i Tivoli 
(Århus og København) . Marianne har givet tilsagn til DKK om, at Myndeklubben deltager i 
tema i Tivoli (København) i efteråret. Sørger for information til Myndenyt og web. Meldt afbud 
(som klub) til Tivoli Friheden i Århus p.g.a samme weekend som Randbøldal.  
 
40 års Jubilæumsarrangement. I 2011 har klubben 40 års jubilæum – Vi planlægger at 
nedsætte et udvalg, men i første omgang handler det om at afsætte penge.  
Bestyrelsen beslutter at sætte 10.000 kr af til formålet årligt. Vurderes i slutningen af hvert år 
i forhold til klubbens regnskab.  
  
Vi Med Hund –  
Den 26. – 28. september 2008 afholdes messe i Fredericia og den 17. – 19. oktober 2008 i 
Brøndby Halen. Vi Med Hund udsender noget i den kommende tid til specialklubberne. 
Prisniveauet i samme stil som tidligere. Myndeklubben skal også være med og arrangementet 
annonceres på web og i Myndenyt.  
 
Fastlæggelse af procedure for gebyr medlemmer / ikke medlemmer til aktiviteter herunder 
skuer (Myndeskuet i Ålborg) mv. Ikke medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter men imod 
betaling af minimum dobbelt gebyr (fastsættes ved hvert arrangement). GÆLDER IKKE 
UDSTILLINGER. Beslutning annonceres på web og i Myndenyt.  
 
 
6 Evt. 
Pointsystem 2008, for at hunden skal opnå point skal alle ejere være medlem. Med hensyn til 
den første udstilling i St. Merløse vil ejere af vindende hunde have mulighed for at melde sig 
ind inden 1. juli.  
 
Næste bestyrelsesmøde aftales til lørdag den 7. juni hos Kirsten Kristensen i Horsens. 


