Referat fra bestyrelsesmøde i Myndeklubben den 18. juli 2009, Glumsø
Til stede: Kirsten Kristensen, Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen og Marianne Nielsen (referent)
Mette Kleist.
1. Siden sidst
Godkendelse og underskrivning af konstituerende møde den 21. marts 2009
Godkendelse og underskrivning af referat fra den 17. april 2009
Bestyrelsen har modtaget mails fra medlem vedr. trusler fra opdrætter og anbefaler medlemmet at skrive
DKK samt politianmelde vedkommende, der truer.
Ny standard afghansk mynde er lagt på www.myndeklubben.dk til kommentarer d.v.s kun annonceret på
nettet. Fremover skal informationer af særlig karakter lægges på forsiden. Nye standarder lægges ind på
nyhedssiden til orientering for opdrættere samt den endelige standard printes i Myndenyt. (Marianne
sender standard til Myndenyt)
Bestyrelsen har modtaget og godkendt en ansøgning fra Vibeke Ellesøe om påbegyndelse af
dommeruddannelse. Bestyrelsen har tidligere givet afslag men blev på generalforsamlingen opfordret til
at indstille opdrættere og har derfor revideret indstillingen.
Tivoli Friheden 20. juni 2009 (Hundens Dag) Myndeklubben var inviteret til at deltage på scenen
Myndeklubben var meget glade for at deltage , men der kunne være flere tilskuere, hvilket svært at finde
hvor arrangementet blev annonceret. DKK får feedback fra klubben.
Myndeskuet i Voerbjerg 15 år – stor succes med stor tilmelding til udstilling (75 hunde) og coursing (40
hunde). Bestyrelsen aftalte at der skal lave fast link til Myndeskuet på www.myndeklubben.dk, samt
sættes logo på Myndeskuets hjemmeside. Marianne skriver til Lise Lotte Knudsen vedørende dette.
Mail vedr. forhandler af halsbånd (proff.) om annoncering på Myndeklubben.dk? Bestyrelsen er enige om
at vi er interesserede i at få annoncer i en form og Mette laver udkast og skal være den ansvarlige –
besluttes pr. mail. (Marianne svarer forhandler at vi åbner mulighed fra 1. oktober – herefter kan
orientere om prisniveau)
Mail fra Vibeke Abildgaard vedrørende gammelt kuld på hvalpelisten, som er solgt, men de står stadig på
listen. Formanden har svaret.
Mail fra Rudi Brandt vedr. opdrætterlisten i Myndenyt. Han havde ikke været opmærksom på remindere
udsendt fra Myndeklubben om gebyr for at stå på listen i Myndenyt, men kennelen står stadig på
www.myndeklubben.dk.
2. Coursing
Konkurrence 8. august 2009
Ansøgning, reglement og dommeruddannelsen til godkendelse i DKK . Har fået megen hjælp fra Anette
Pil i DKK mht til tilrettelse, så udvalget kan godkende det fremsendte. Afventer endelig godkendelse fra
DKK.
Praktiske opgaver
Lars laver beskrivelse af dagens forløb / arrangementet samt sørger for det praktiske med Karin Janzs.
Kirsten Kristensen har bestilt rosetter og sørger for mærkater til pokaler.
Allan skaffer vin til personale. Kaj Frøling tager billeder og Marianne Nielsen skriver om arrangementet til
HUNDEN. Mange har sponseret præmier.
EM i coursing 2009 : 3 afghanske mynde og 2 saluki er tilmeldt Landsholdet den 25.-26.07.09 i Tjekkiet
Møde i FCI – (coursing)
Bestyrelsen har godkendt deltagelse i CDL-FCI møde den 4. 09.2009 Tyskland. Karin Jansz deltager.

Træning Sjælland/Jylland
Sjælland – Torben Nielsen udlært harefører , men vi mangler stadig en harefører og andre hjælpere
Der skal gøres en indsats for at skaffe flere nye kræfter. Karin Jansz laver et skema med faste opgaver ,
der kan uddelegeres.
Jylland –
I Jylland er der mange hjælpere men også mange opgaver for at få det kørt i gang.
Udsendelse af mails, tilmelding, planlægning, afholdelse af selve træningen med harefører, scooter osv.,
Konkurrence 2010
Coursingudvalget vil lave datoer for hele 2010 i løbet af vinteren. I planerne skal inddrages at der bliver
en konkurrence på Sjælland og en i Jylland.
Investering i maskiner og trailer.
Coursing udvalget har indkøbt trailer til Jylland til 9.000 kr – og der arbejdes på at få indkøbt en til
Sjælland. Vil åbne for muligheden for annoncering på traileren, flere har vist interesse. Udvalget
udarbejder et udkast til betingelserne for annoncering .

3. Hjemmesiden
Status for klubbens nye hjemmeside – det kører godt og der er mange tilfredse brugere, der synes, den
er let at finde rundt i og bliver opdateret hurtigt. Simona umiddelbart synes det er for tidskrævende at
arbejde med koder og vil afprøve dreamweaver eller andre lignede programmer.
Allan Dambo har købt domænet coursing.dk og doneret siden til Myndeklubben . Skal først og fremmest
bruges til medlemmernes billedgalleri – der arbejdes på betingelserne, men indtil da skal domænet pege
til Myndeklubben.dk

4. Myndenyt
Annoncering i Myndenyt – Mette Kleist er ansvarlig og har oprettet en database med annoncører , så der
også kommer mere styring på fremover i forhold til kassereren. Bestyrelsen aftaler levering af stof til
september Myndenyt –
Bestyrelsesmedlem i DKK Marie Petersen vil gerne modtage Myndenyt. Allan sætter hende på
udsendelseslisten.
5. Racerepræsentanter
Bestyrelsen vil gerne nedsætte et udvalg , der skal definere opgaven og retningslinier hvordan vi griber
sagen an til valg af racerepræsentanter. Ansøgning til udvalget sendes til formanden. Sættes på web og i
Myndenyt.

6. RAS
DKK har bedt specialklubberne om racernes sundhedstilstand – deadline 15. september 2009. Hvis
klubben ikke har statistik over racerne og sygdomme henvises til at man tager information fra SKK’s RAS
og evt. udsender spørgeskema til opdrætterne.
Bestyrelsen går i gang med at kigge på RAS for de forskellige racer og konktakter evt. opdrættere, der vil
kunne udarbejde et overblik over de mest almindelige sygdomme. Deadline til 15. september bliver svær
at overholde, da der ikke tidligere har været nogen form for registrering eller arbejde med det i
Myndeklubbens regi, hvilket meddeles til DKK, men arbejdet igangsættes.
7. Udstillinger
2009
Antallet af tilmeldinger på klubbens udstillinger har generelt været højt, hvilket er glædeligt.
Helsinge er næste specialudstilling og praktiske opgaver uddelegeres.

2010
Udstilling i forbindelse med verdensudstilling, der skal oprettes en separat side på hjemmesiden på
dansk/engelsk (action Mette Kleist). Stedet er endeligt fastlagt til Fredericia,Bøgeskovhallen
Bitte Ahrens – Greyhound, Italiensk Mynde, Galgo Espanol , Etna, Mayar Agar, Chart Polski
Bobby Paust – Afghansk Mynde, Borzoi, Whippet
Regina – Saluki, Sloughi , Azawahk, Skotsk Hjortehund, Pharaoh Hound , Podenco og Podengo
Dommere til Randbøldal mangler : Malo Alcrudo spørges
Afventer med Helsinge, da den skal ligge i forbindelse med en coursing konkurrence. Fastlægges når
konkurrencen i august er afholdt.
8. Regnskab
Regnskabet ser godt ud. Der er en medlemsstatus – over 300 medlemmer (kun 18 hvalpekøbere
indmeldt gratis) Mange melder sig ind pga coursingen.
9. Aktiviteter
Hundens Dag i Tivoli, København – Myndeklubben deltager.
Dog-a-thon – gåtur i Dyrehaven – Myndeklubben deltager.Bestyrelsen skal have igangsat planlægning af vinteraktiviteter: foredrag, gåture mv. som annonceres i
Myndenyt 4 .kvartal.
10. Webbrevkasse
Jeanette Clausen har sagt ok til at lave brevkasse. Marianne Nielsen laver udkast til retningslinier.

