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Dagsorden Myndeklubbens bestyrelsesmøde 30. november 2013, Fjeldsted Skovkro  
Deltager: Lars Johansen, Tina Strunge, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen 
Afbud: Nina Martini Christensen !
 
1. Siden sidst  
Afholdte aktiviteter 
Hjortehundedag (flyttet til 2014)  
Hundens dag i Tivoli Kbh, Sjælland !
Fra DKK 
Tenna Bihlet Dahl kan ikke forsætte dommeruddannelsen 
Udkast til FCI-standard nr. 094 - Podengo Portugues (annonceret på web, sendt til 
racerepræsentanter) !
2. Bestyrelsen 
Formandsmøde 2014 – Lars Johansen (LJ) deltager. 
 
Generalforsamling (MK) afholdes den 22. februar 2014 annonceres i Myndenyt 4.kvartal 
og web. 
 
Allan Dambo Nielsen (modtager genvalg)  
Nina Martini Christensen (modtager ikke genvalg) 
 !
3. Udstilling  
Udstillinger afholdt  
Roskilde 7. sep – debriefing: positivt at være en del af St. Hestedag, hele fredagen blev 
brugt til at gøre området klart og med opsætning. God pr. 
Aars 12. okt - debriefing – pladsen er trang men hyggelig udstilling 
Nyborg 23. nov – debriefing – fantastisk afslutning på udstillingsåret  !
Udstillinger 2014 
Dommerlisten opdateres løbende på Myndeklubben.dk  !
Års 2014  
Der har været sendt rundt fra arrangør at Års skal ændres til anden location evt. 
Hedensted. Vi har meldt ud at det ville være fint, da Års logistisk er et problematisk sted. 
 
4. Coursing 
Træning 
Test af nye ruller på Sjælland (3 træninger). 
Det aftales at alt udstyr tjekkes op. 
LJ bestiller 20 røde ruller og tjekker op på maskine bestilt i Sverige (til Jylland) !
Med hensyn til træning i Jylland har Nina sagt ok til at fortsætte med at køre hare/
træning. (LJ følger op mhb på planlægning 2014)  
 
LC dommer 
MN har fået følgende henvendelse via facebook – hvis det har interesse, der efterlyser 
lure coursing dommere til UK. Datoer marts 16/April 20/Maj 18/Juni 22/Juli 20/August 
17/September 14/Oktober 12  
 
MN meddeler, LJ er interesseret hvis rejseomkostninger dækkes.  
 !



!!
5. Økonomi 
Annonceret i Myndenyt 3. kvartal om tilbagebetaling af 25 kr for for meget indbetalt 
kontingent. Ingen har ønsket refusion, så overskydende gebyr går til Nødhjælpsfonden, 
vi takker alle i Myndenyt samt på facebook. !
6. Sponsorer & Fonde 
Royal Canin – afventer sponsor aftale 2014 
Thadeus – afventer sponsor aftale 2014 
OK– halvårs sponsor opgørelse, der viser, at der er lavet 12 nye kort og i alt i 
indeværende periode tjent 2.060,58 kr. !
6. DKK 
Henvises til nyt til hjemmesiden. 
 
(fra referat september 2013)  
Den eneste avlsanbefaling på Myndeklubbens racer er præmiering. Vi vil undersøge 
muligheden for at få påført avlsanbefalinger med indavlskoefficient under 6,25. 
 
Der har været et tilfælde, hvor et kuld whippet (søskendeparring med indavlskoefficient 
på 25,36) har fået påført stamtavlerne (samt DKKs hvalpeliste), at ”dette kuld opfylder 
Myndeklubbens og DKK’s avlsanbefalinger”  hvilket vi finder det misvisende. Lars 
Johansen sender brev til DKK. !
7. Racerepræsentanter (fra referat april og september 2013)  
Opgaver, racerepræsentant meget forskelligt arbejde, kontaktes eks. som hjælper til 
medlemmer med omplacering af hunde.  
Inspiration til racespecifikke arrangementer 
Opdatering af racebeskrivelser på hjemmesiden og evt levering af billeder 
 
Racerepræsentanter inviteres til Viden på Bordet 2. februar 2014. !
Tina foreslår at lave racespecifik kalender (udgivelse 2015), hun arbejder videre med 
sagen og kontakter racerepræsentanterne. !
8. Kommende Aktiviteter.  
Nytårstur i hele landet, laves til tradition. 
Nytårstur 5. januar, Dyrehaven, Ole Rosschou 
Nytårstur - Jylland - afventer 
Nytårstur – Fyn – Helle og Vibeke 
Foredrag med RC Sjælland – 1. kvartal 2014 – Jeanette afventer dato 
Foredrag med RC Jylland – 1. kvartal 2014 – Jeanette afventer dato !
(Obs Nina skulle undersøge om der er nogle af medlemmerne fra Jylland der vil står for 
arrangementet)  
 
MN har kontakt til 2 på Sjælland, der vil lave gåture, de afventer datoer fra MN. !
Andre datoer – kan vi ikke benytte os af disse arrangementer og lave fællesspisning o.a. 
på dagen jf. OES klubben eller Pudelklubben, evt. lade en racerepræsentant stå for det. 
14. juni , Hundens Dag , Århus 
13. september , Hundens Dag, Tivoli  
 !
9. Mentalbeskrivelse (fra referat april og september 2013)  
Oplæg ved Simona Davidsen sammen med Tina Strunge – prøver at finde en dag i 



!
foråret. Mentalbeskrivelsesdag for Irske Ulvehunde, hvor alle racerepræsentanter 
indbydes til at overvære dagen (intro til profilen, beskrivelse af nogle individer, samt får 
fif til hvordan vi kommer i gang med at udarbejde profiler på flere racer).  !
10. Myndenyt 
Status – indhold planlægges og uddelegeres.  !
11. Elektroniske medier 
Hjemmesiden – skal vi have oversættelse. Mette kan godt lave det men det er google 
translate. Det er OK oversættelse. MN giver webmaster besked, men det skal fremgå at 
det er googletranslate. !
Optimering for mobil og ipad – termin 2014. LJ gennem de sider der driller med ipad. 
 
12. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med generalforsamling. 


