
Bestyrelsesmøde Myndeklubben 

Referat for web møde mandag 8 februar 2016 

Online: Lars, Allan, Annette, Christina, Afbud Marianne 

Referent Lars Johansen 

1. Bestyrelsesarbejdet - Hvad kan hver enkelt bidrage med 

feks. Udstilling/LC stævner/Træninger/aktiviteter/myndenyt/rollemodel/hjemmeside/
fb. 

Vi smider alle hatte i luften, og ser hvad vi finder ud af 

Allan - kører udstilling elektronisk, opfølgning, afregning, 

Marianne - ansvarlig Skælskør udstilling ☺  

Annette -  ansvarlig sekretariat, hjælper LC, Stafetten i Myndenyt (lav konkrete 
spørgsmål/spørgeramme), ”Coursing news” til hjemmeside/myndenyt/Facebook 

Christina - Facebook opfølgning ved arrangementer før/og efter, opstilling og oprydning 
på udstillinger, undersøge om der er nok deltagere til en ”Handler dag” Fyn/
trekantsområdet, kontakt Camilla vedrørende ”maske” artikel 

Lars -  opstilling/oprydning på udstillinger+ sekretariat (ej Aars), LC, Myndenyt, ”Coursing 
news” til hjemmeside/myndenyt.” 

2. Viden på bordet 

9 april, Kolding. 350 kr.pr deltager. Skal vi invitere racerepræsentanterne til at deltage? 

(http://www.dkk.dk/side.asp?ID=27072) 

Vi blev enige om at invitere racerepræsentanterne til at deltage. Annette kontakter alle 
racerepræsentanter pr. mail snarest, og med kort svarfrist da pladserne hurtigt bliver 
optaget.  Klubben dækker deltagelse, benzinudgifter (samkørsel i videst mulig omfang), 
og racerepræsentanterne leverer en samlet artikel med billeder fra dagen til orientering 
for medlemmerne (i Myndenyt). 

3. Resultater fra udstillinger i 2015/2014 på hjemmesiden 

Links til resultaterne er forsvundet ved overgangen til den ny hjemmeside - opgave finde 
links og sende til webmaster 

eks: http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?
ARTICLE_ID=122&PAGE=ADV_SEARCH&UTID=150095&RAID=GR10&SEARCH_OPTIONS=&Eier
Landkode=&PostnrFra=&PostnrTil= 

Christina ville meget gerne påtage sig opgaven ☺  

http://www.dkk.dk/side.asp?ID=27072
http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=122&PAGE=ADV_SEARCH&UTID=150095&RAID=GR10&SEARCH_OPTIONS=&EierLandkode=&PostnrFra=&PostnrTil


4. Tjek alle links på den nye hjemmeside 

Vi skal have tjekket alle links på hjemmesiden. Hvem vil det? 

Vi blev enige om at dele det ud på flere personer, da det er en stor opgave. 

Myndeklubben - Allan 

Aktuelt ? 

Racer - Lars  

Hvalpe - Annette 

Udstilling - Christina 

Lure coursing - Annette 

5. Udstillinger 2016 

Lars udstiller ikke selv og har påtaget sig at være udstillingsleder for alle udstillinger 
2016 (undtagen Aars som er Allan) 

Det praktiske ansvar for afviklingen af udstillinger i 2016 skal fordeles på flere personer. 

Når man er praktisk ansvarlig, betyder det ikke at man skal lave alt selv, men man har 
ansvar for fordeling af opgaver og er den der har overblik over hele forløbet. Det er 
nødvendigt at finde hjælpere mellem klubbens medlemmer, der vil påtage sig delopgaver 
- og det er den praktisk ansvarlige der har styr på opgavefordelingen og formidler 

evt.opgaveneskrivelser ☺  

Skælskør – praktisk ansvarlig Marianne 

Hasmark - praktisk ansvarlig Lars 

Nørresundby - praktisk ansvarlig Allan 

Roskilde - praktisk ansvarlig Christina 

Aars - praktisk ansvarlig Allan 

Nyborg - praktisk ansvarlig Christina 

Lars tjekker udstillingsmateriale med Marianne herunder indholdsfortegnelser til kasser 
(laminerede og påsat), samt hvor materialer overdrages til den næste ansvarlige 

6. Evaluering af Myndeklubbens uofficielle titel ”Årets mynde” 

Efter nogen diskussion blev vi enige om at vi indtil videre fortsætter i denne sæson. 



Lars skal spørge alle deltagere i BIS´en om deres holdning til titlen, og så evaluerer vi 
efter hver udstilling. 

7. Myndenyt 

Vi er nødt til at være mere skarpe med deadlines, pga de nye portostigninger (vi kan 
risikere ekstra portoregninger på 4-8000 kr. pr. blad, hvis vi skal sende som A-post. 

Indhold og manglende indhold til næste nummer blev gennemgået. 

8. Sponsorkontrakt med Royal Canin 

Allan har været til forhandling om sponsorat med Royal Canin for 2016. 

Der er igen for 2016 indgået en kontrakt til begge parters tilfredsstillelse. Det er aftalt at 
Myndeklubben bidrager yderligere med promovering samt indsendelse af bl.a. billeder, 
programmer mm. for at synliggøre hvad klubben aktivt bidrager med overfor RC. 

Under mødet blev der også åbnet mulighed for ekstraordinære/enkeltstående 
sponsorater ved specielle arrangementer - eks EM i LC 2018 (alle yderlige ønsker om 
sponsorat eller ændring af størrelsen på de enkelte tildelinger skal gå gennem Allan til 
vores kontaktperson hos RC) 

Leveringssteder for 2016 leveres snarest til RC af Allan 

Trailerne skal måles (reklamepladsen) og fotograferes (nyvasket) 

Sjællandsk trailer - Lars   

Jysk trailer - Frank 

9. Eventuelt. Næste web møde  aftalt til 1/3-2016. kl. 1900. Lars Indkalder pr mail


