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Referat Myndeklubbens bestyrelsesmøde 13. april 2014 kl. 10.00
Deltager: Lars Johansen, Tina Strunge, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Christina
Hagen Madsen

!

1. Siden sidst
Afholdte aktiviteter
Nytårsgåture 5/1 i Østjylland, på Fyn og på Sjælland (ca 100 deltog i alt)
Trimmedag ulvehunde(10 deltagere)
Royal Canin foderforedrag Sjælland (20 deltagere)
Royal Canin foderforedrag Jylland (20 deltagere)
PR
Mynderacer og Lure Coursing i Frihuset, TV2 Fri 6.marts.
Karin Jansz og Lars Johansen og myndeejere mødte op så Lise Lotte Christensen fra DKK
kunne præsentere et bredt udsnit af mynderacerne og lure coursing.

!

Fra DKK
Kennel Eikica har fået brev om etiske anbefalinger (tæve føder 1. kuld i en alder af 8 år)
Afsluttet DNA test (faderskab) af whippetkuld fra kennel Shargiya.
Kim Vigsø Nielsen er autoriseret udstillingsdommer for Borzoi

!

2. Bestyrelsen
Formandsmøde 2014
Møder på web aftalt som supplement til almindelige bestyrelsesmøder, Lars tager initiativ
til at få os i gang. Møder aftales til 1. mandag i måneden kl. 20.00.

!

3. Udstilling
Kritikker på myndeklubben.dk
Vi har nu fået lagt kritikker på web - status er nu at Skælskør og Fredericia 2014 er på –
og at hele 2013 kommer på. Herefter lægger vi på fremadrettet. Forslag fra medlem om
at vi gør ekstra opmærksom på at det er i gang overefor medlemmerne. Enig, vi lægger
på web & FB samt i næste Myndenyt.

!

PR for kommende udstillinger
Kirsten Nielsen har tilbudt at lave PR-opslag til myndeklubbens FB-side for vores
udstillinger fremadrettet. Hun har allerede udarbejdet for Hasmark. Vi opfordrer alle i
klubben til at dele opslagene, så de kommer ud til flest mulige potentielle udstillere.
Vi er i hård konkurrence om udstillerne – f.eks. er der i maj (hvor vi har vores 2
udstillinger i Hasmark) 3 udstillinger ved DKK samt en 3 udstillinger i Sverige (i
forbindelse med deres FCI-udstilling) samt skuer rundt omkring i landet
Christina får lagt udstillingerne ind på hunden.dk samt i samarbejde med Kirsten får
annonceret udstillingerne på facebook.

!

Præmier
Forslag findes frem.- Lars havde allerede fundet et par stykker. Vi giver OK til indkøb, så
vi allerede har større udvalg til Hasmark

!

Digital udstilling
Allan foreslog at vi undersøger nærmere mulighed for at starte op med udstilling
håndteret på på pc’ere. Når vi kender til andres køb og erfaring, tager vi stilling til evt.
indkøb (spidshundeklubben har systemet)

!

Udstillinger afholdt
Skælskør 23. marts – debriefing: Flot tilmelding til udstillingen. Udstillingen forløb super

!

godt. Cafeteriet vil til næste år sende menu som kan komme med i PM, så udstillerne er
forberedt på hvad der kan købes. Vores tæpper er blevet opmagasineret i hallen til næste
gang

!
!

Udstillinger 2014
Dommerlisten er fuldt opdateret på myndeklubben.dk
Euro Sighthound 2015
Der er nu udsendt kontrakter til alle dommere til underskrift. Flyer til uddeling i Sverige
på deres FCI udstilling i maj er lavet, den ser rigtig fin ud.
Dommerønsker
Susan Sandalgaard har foreslået Francis McEvoy fra Australien. Anne McEvoy også kan
hele Hound gruppen (mynder) og Gundog gruppen også. De har efter forespørgsel svaret
at de bedst kan i dec/jan så længe de arbejder, vi afventer der bliver mulighed senere.

!

Medlemmerne opfordres til at indsende ønsker til dommere til brug i 2016 så snart som
muligt. Vi vil gerne fremsende samlet ønskeliste til DKK så hurtigt som muligt, på emner
vi ikke selv bruger i 2016.

!

Udstillinger 2015
21 marts Skælskør
23 maj Sjælland
4 juli Nørresundby
22 august Jylland (FCI ESCH)
23 august Jylland (Broholm-vinder)
10 oktober Års
15 november Nyborg

!

4. Coursing
Træning
Sjælland, der er afholdt to træninger med fin tilmelding
Jylland, Karin tog til Horsens og afholdt første træning sammen med vestholdet. Fin
tilslutning, der har efterfølgende været afholdt endnu en træning og der arbejdes på at
uddanne flere til pilot, knallertkører og LC-ansvarlig på dagen for at øge fleksibiliteten

!

Benzinmaskine Jylland
Sidste melding fra maskinbygger er at maskinen er klar i maj. Lars rykker for status og
leveringstidspunkt
LC-konkurrencer 2014
6 juli Nørresundby den ene dommer er på plads – Karin arbejder på en mere
7 september Roskilde – det er besluttet at afholde sammen med Store Hestedag i
Roskilde men på et betydeligt bedre areal udenfor selve dyrskuepladsen, Karin/Lars er
tovholder på samarbejdsaftalen

!

LC dommer
Lars har ikke fået henvendelse fra England efter deres forespørgsel. Der er lagt nyt
menupunkt om hvervet på myndeklubben.dk

!

LC-konkurrencer 2015
24 maj Sjælland Myndeklubben
5 juli Nørresundby Myndeklubben

!
5. Økonomi
Regnskabet ser ud som forventet efter januar kvartal. Kontingentindbetalingerne viser
desværre at vores forventning om et stort frafald af overførte ulvehundeejere er en
realitet.

!
!

Medlemstallet udviser et frafald af 61 overførte medlemmer med ulvehunde
6. Sponsorer & Fonde
Royal Canin – sponsor aftale indgået for 2014
OK – sidste melding fra OK er 12 nye medlemskort, det er rigtig dejligt. Vi beder alle om
at hjælpe med at skaffe flere kortholdere – OBS bemærk at man kan tilmelde/ændre sit
kort online og vælge Myndeklubben som støtteklub

!

6. DKK
Nyt fra DKK fremgår af oversigten på myndeklubben.dk
Avlsanbefaling
Der er efter mødet indstillet til DKK at stambøger på mynderne ikke får påtegning om at
opfylde avlsanbeaflingerne medmindre man ud over udstillingskravet også har en
indavlskoefficient på maks. 6,25 (svarer til fætter/kusine parring). DKK har tiltrådt dette
ønske og det vil være gældende på nye stambøger fra kuld efter 1. juli 2014

!!

7. Racerepræsentanter (fra referat april og september 2013)
Viden på Bordet 2. februar 2014
Tina, Jeanette, Bente & Karin deltog (og Marianne)

!

8. Kommende Aktiviteter
14. juni, Hundens Dag, Århus – invitation lavet til Myndenyt, vi arrangerer fælles spisning
på dagen for medlemmerne

!

13. september, Hundens Dag, Tivoli – invitation til næste Myndenyt, her vil vi også
arrangere fælles spisning for medlemmerne

!

9. Mentalbeskrivelse
Tina & Simona arbejder på en dag, forventet uge 40 2014.
Mentalbeskrivelsesdag for Irske Ulvehunde, der som eneste race har udarbejdet
ønskeprofil. 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
Myndenyt får ny redaktør. Sanne Larsen (et af klubbens medlemmer) bliver vores nye
redaktør. Vi siger mange tak til Lotte & Jan for det fine blad de har lavet for os gennem
de sidste mange år!

!

Vi byder Sanne velkommen som vores nye redaktør og glæder os til samarbejdet. Vi
håber at mange medlemmer vil bakke op om vores blad ved at fremsende billeder og
gode historier/artikler til kommende numre

!
!

OBS Myndenyt har fået NY mailadresse myndenyt@myndeklubben.dk.

!

Redaktionsudvalg
Allan, Christina og Tina indtræder i et redaktionsudvalg så overgangen fra vores
nuværende redaktør til Sanne kommer til at foregå så godt som muligt

!
!

11. Elektroniske medier
Optimering for mobil og ipad
Termin april kvartal 2014. Lars kontakter vores webmaster for at finde ud hvordan vi får
opdateret myndeklubben.dk til at fremstå pænt på alle sider/menuer på mobil og ipad

!

Coursing App
Lars har kontakt med en gruppe IT-studerende der vil arbejde med at udvikle en App til
brug for vores konkurrencer, så resultater fra dommerne i ”marken” overføres direkte til
vores EDB-system umiddelbart efter de har bedømt det enkelte løb. Et rigtig spændende
projekt som vi glæder os til at høre mere om – og ikke mindst få prøvet af
12. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde aftales snarest
Første web-bestyrelsesmøde afventer indkaldelse fra Lars
Ny folder skal laves til at lægge i stamtavler i DKK – det er kun importer, da vi klubben i
forvejen har fat i danske hvalpekøbere fra vores egne opdrættere

