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Dagsorden Myndeklubbens bestyrelsesmøde 13. marts 10.00-13.00 
Fjeldsted Skovkro 
Deltager: Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Christina Hagen 
Madsen, Annette Nyholm 

 
1. Siden sidst  
Kim Vigsø Nielsen er blevet autoriseret eksteriørdommer for whippet 
DKK fomandsmøde ved Christina 
Nyt udstillingssystem (on-line)  ved Allan  
Generalforsamlingen  
Anne-Marie Venge Waleue er blevet racerepræsentant for Azawakh 
 
2. Bestyrelsen 
Referat fra sidste møde godkendes. 
Møder på web afholdt 9/12-14 og 2/2-15 (Annette har fået fremsendt referat)  
 
7. marts 2015 afholdt Marianne og Annette mini-briefing, så Annette uformelt har fået 
beskrevet procedurer, arbejdsgange, historie, hvem gør hvad og hvorfor osv. 
 
Opgaver som Annette er frisk på 
Hvalpelisten inkl. kontakte opdrættere mht fremtidige medlemmer (Allan har lavet guide, 
findes på dropbox). Det er normalt Allan, der varetager denne opgave. 
MN retter til web og Myndenyt. 
Tovholder for racerepræsentanter (Annette går i tænkeboks)  
Samle stof til Myndenyt  
 
Kommunikation internt/ekstern i bestyrelsen.  
Hvordan kan vi blive bedre til dette, så den der sender rundt, føler de får svar og folk 
udefra får svar til tiden og ingen har dårlig samvittighed over ikke at have svaret. 
Annette får signatur til mail. 
 
Når vi sender mail korrektur til Myndenyt at opgaver fordeles 
At vi bliver cc på svar og den der sagsbehandler sender svaret til os andre. 

Alt vedrørende FCI henvises til www.eurosighthound2014.dk  

3. Udstilling  
Udstillinger  
Pointberegning til racevinder og årets mynde ved Christina, hvordan annonceres det i 
praksis på web efter udstillingen ? Christina laver et oplæg til hvordan point tæller. Skal 
gælde fra Skælskør. Rettelse til web og myndenyt. 
 
Skælskør (arbejdsplan Skælskør)  
Lars tager Ipad med. 
Karin Koch lægger billeder op til facebook 
Kaj Frøling tager billeder, der kan købes og laver navneskilte på dagen (annonceres i PM)  

Tjek opkobling ved udstillinger  
Indkøb af telt – 6 x 3 meter i kraftig version – i stedet for at leje, så købe et telt til vores 
dobbeltarrangementer. Tænkeboks med opbevaring og transport.  
 

http://www.eurosighthound2014.dk
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4. Coursing 
Træning 
I opstart Jylland 

Benzinmaskine Jylland 
Status bliver færdig i marts måned. 
 
LC-konkurrencer 2015 
24 maj Sjælland –Roskilde Dyrskueplads –  
5 juli Nørresundby – opdateres på hjemmesiden 

Inviteret seminar . Uddannelse af dommer og harefører (status) 
18.-19. april seminar i DKK Per Nordahl.  
Vi skal , som vi har forpligtet os til, i gang med at uddanne LC dommere. Bestyrelsen 
bakker op om at der laves en "weekend", der starter fredag med teori og så praksis 
lørdag /søndag. Uddannelse afsluttes med aspiranttjeneste på int. Konkurrencer. Lars går 
igang med planlægningen og informerer LC udvalget. Oplæg og budget sendes til 
bestyrelsen til endelig godkendelse. 
Til orientering afholder vi dommerseminar og træning til begge lc lister. Ekstra plads send 
en ansøgning. Lars laver oplæg og Allan sparer. 
 
LC udvalg (fra mødet 8 oktober 2014- status) 
Fungerer LC udvalget ? eller skal andre inddrages ? Frank Plith er et oplagt emne, da han 
også kører coursing i Jylland. Ideelt at kommunikationen i udvalg samles op via 
videomøder. Lars kontakter Frank og lægger plan for struktur i udvalget. 
 
5. Økonomi 
Det går fantastisk godt !!! 
Medlemskab – rykker sendes ud . Obs når LC træning sendes ud skal informeres at 
medlemskab kan betales på pladsen ellers er det træning dobbelt pris.  
Nye medlemer – 29 nye medlemmer og 23 udmeldt – atypisk plejer at være mere. 
350 medlemmer og 69 medlemmer der ikke har betalt. 

6. DKK 
Vi har sagt ja til at indstille Vibeke Ellesøe til at gå igang med mentalbeskriver 
uddannelsen og der ydes et tilskud på 1200 kr dertil. Marianne har skrevet til DKK. 
 
Lars har deltaget i DKK Fokusgruppemøde vedrørende specialklub weekend 17.- 18. 
oktober 2015. Skal vi melde flere til end de to vi har allerede ? Annette vil gerne med. 
Christina og Lars sendes på basiskursus.  
 
Lars deltager i repræsentantsskabsmøde 14. marts 2015. 
 
Lars deltager i Arbejdsgruppe i DKK møde vedrørende Hundens dag 2016 den 18. marts 
2015- gode idéer til indhold på dagen, som kan fremsendes til DKK sendes til Lars.  
 
7. Myndenyt 
Stafet  
På møde 8. oktober 2014 aftalte vi og som vi har haft succes med tidligere at lave 
racebeskrivelser, hvor udgangspunktet er nogle rammespørgsmål som stilles til 
opdrættere eller almindelige hundeejere. Allan og Christina skulle lave udkast til 
spørgsmål. På generalforsamlingen 21. februar 2015 – kastede Annette bolden i luften. 
Indhente nogle historier – min første mynde . (Marianne sender dig et svensk 
hundsport.)  
 



!
Trykning  
Vi har modtaget tilbud fra Glumsø bogtrykkeri, men det er for dyrt. Deres billigste blad 
koster 4 -5000 kr mere end et af vores numre. 
 

8. Elektroniske medier  
Karin Koch har kigget på opdatering på dansk på Wikipedia, men det kræver en del fakta 
og reference på informationerne, så det er ikke så lige til. Lige nu tænker hun over 
opgaven for at finde info hun må bruge.  
 
Måske en opgave for racerepræsentanter ? Ellers holder Karin fint gang i facebooksiden 
og det fungerer godt. Web fungerer også som altid godt.  
 
9. PR  
Planlægges at lave ny folder skal laves til at lægge i stamtavler i DKK – det er kun for 
importerne, da vi klubben i forvejen har fat i danske hvalpekøbere fra vores egne 
opdrættere. Allan følger op.  

10. Evt  
Generalforsamlingen flyttes fra februar måned, ny dato findes i efteråret.


