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Dagsorden Myndeklubbens bestyrelsesmøde 23. oktober 2015, Comwell Sorø 
Deltager: Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Annette Nyholm  
Afbud: Christina Hagen Madsen 

 
1. Siden sidst 
9. – 10. maj Handlerdag ved Mikael Nilsson , Sjælland/Jylland i samarbejde med 
Pudelkluben  
6. juni Hundens Dag i Tivoli, Århus 
13. – 14. Juni Eventyr på slottet, opvisning LC og stand, Vejle 
5. – 6 september Store Hestedag, opvisning LC og stand, Roskilde 
13. September Hundens Dag i Kbh 
Foredrag med Dingoer 
Ny standard for Azawakh 
Hjortehundedag 
Trimmedag for ulvehunde 

2. Bestyrelsen 
Referat fra sidste møde godkendes. 
Formandsmøde 27. februar 2016, Lars deltager. 
 
Allan, Lars har deltaget på Askov seminar for specialklubber og kredse 17. -18. oktober 
Annette blev syg. Gode inspirerende foredrag, have forventet mere fokus på networking, 
men da erfa grupper var om søndagen lykkedes det ikke helt. Billeder og video sælger 
var meldingen fra et reklame bureau. 

Vi skal tænke mere i billeder og video til presse og som salgsside. 

Interessant for os involvering af medlemmer – Allan gennemgik hovedpunkter fra oplæg. 
Ide til involvering– lave årsoversigt / aktivitetsplan /detailplaner / opgavekort (kort 
beskrivelse af en delopgave inkl. tid og en kontaktperson der har kendskab til opgaven)  
Mange gerne vil gerne involveres i delopgaver i en kort periode. 
 
Allan har lavet en hovedaktivitets plan for alle klubbens aktiviteter som værkstøj til 
synliggørelse af opgaver og med henblik på fremtidig uddelering af opgaver. 

Vi forsøger at arbejde målrettet med det. 

3. Udstilling  
Udstillinger afholdt  
Roskilde 
Nørresundby 
Broholm  
Års  

Fremover sættes ekstra gebyr når deadline er overskredet, som på DKK. 
 
Championater 
Lars har overtaget opgaven med klubchampionater fra Lise Lotte Knudsen. Tak til Lise 
Lotte for arbejdet. Vi kunne benytte lejligheden at lave nyt design.  

Merchandise 
Nøgleringe 150 stk. indkøbes af Katarzyna Mijakowska fra Polen. Medbringes i Nyborg  
 
Års (aflyst  2016)  
Års udstillingen aflyst, dato flyttet pga kvægmarked, hvilket gjorde at flere klubber 
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meldte fra, så der ville mangle ca. 400 hunde. Kreds 7 vil prøve at få det til at køre . Evt 
ved et gebyr pr. deltagende hund (eks. 10 kr pr. hund). Vi har sagt, vi er interesserede. 
Datoer  1. og 2. oktober i 2016  ( 14. og 15. oktober i 2017). Allan følger op. 

Haller (fremtidige udstillinger)  
Pga stigende deltagerantal skal vi overveje at bruge større haller. Især i forhold til 
Skælskør, hvor pladsen er trang. Fordelen er at de opbevarer tæpper og lette at arbejde 
med. Hvis vi bruger en stor hal, så kan vi udbyde pladsen til andre klubber. 

Evaluerer efter Skælskør 2016. 

Datoer for 2017 er klar. Allan har søgt om dem på hundeweb og sender dem 
efterfølgende til web. 
 
4. Coursing/Væddeløb 
Landshold  
3 hunde og 7 mennesker har været i Helsinki. 1500 kr til t-shirts blev bevilliget til 
truppen inden afrejse. 
 
Landshold – EM i væddeløb  
Sandra Goericke-Pesch  har den 5.- 6. september deltaget i FCI's Europamasterskaber for 
væddeløb med sin greyhound Lone Some Flying Dreamer Brandy Heart (DK05523/2015). 
 
Opfølgning – på seminar 18. – 19. april  2015 
Status på de personer der har deltaget, hvem går videre med dommeruddannelsen og 
hvad er planen for dem, hvornår forventes de færdige ?  
Lars følger op og indhenter tilbagemelding fra deltagerne og en plan for aspirant tjeneste 
i DK og øvrige Norden for de mulige dommeremner. 
 
International konkurrence i 2016 – planlægningen er i gang.  
Status fra coursing møde 16. September + videomøde 21. Oktober  
2016 3 konkurrencer  

2017 vil LC udvalget ikke binde sig.  
 
LC udvalget 
LC udvalget har holdt møde på DKK 16. september. Referat fra mødet er fremsendt til 
bestyrelsen og lægges på web (under Møder - skal oprettes en ny boks der hedder LC-
udvalg og under Lure Coursing/ Myndeklubbens Lure Coursing udvalg) LC-udvalget skal 
opdateres med nye medlemmer under Lure Coursing/ Myndeklubbens Lure Coursing 
udvalg – Lars følger op. 
 
EM 2018 – planlægning er så småt igang. 

Årets LC mynde ?  
LC Udvalget udarbejder oplæg til årets LC mynde.  
 
5. Økonomi 
Allan gennemgår budgettet. 
Vi beslutter at sætte 15.000 af årligt til EM 2018. 
 
Status på erstatning af campingvogne i Nørresundby. Lars rykker DKK for svar om 
Myndeklubben er dækket via forsikring. Der er reparationer for 3800. Hvis vi ikke er 
dækket, kan der ikke udbydes strøm i Nørresundby. 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Status på medlemmer 468 . Sidste år var vi 434, så det er en stigning. 109 
nyregistrerede medlemmer. 

6. DKK 
Lancering af kampagne – Købhund.dk . Vi har i Myndenyt opfordret opdrætterne til at 
oprette opdrætterannoncer på hundeweb, de vil kunne ses på købhund.dk  
Hvalpelisten på DKK (Købhund.dk) er gratis for opdrætterne. 

Hundens dag 2016 – udsat ? møde den 18. marts 2015 blev aflyst. Status fra DKK ? Lars 
skriver til Anne Orholt. 
 
7. Myndenyt 
Ny trykker 
Vi har forsøgt igennem længere tid at skabe et tæt samarbejde med tidligere trykker om 
at lave et bedre Myndenyt, dog uden at det lykkedes. Vi har modtaget et tilbud fra et 
svensk trykkeri, som har lavet vores oktoberblad. Vi er meget tilfredse med resultatet og 
beslutter at fortsætte. 
 
8. Aktiviteter 
Ønskeprofil for whippet er færdig. Tak til Heidi Karlsson for arbejdet, vi håber whippet 
ejere vil  benytte sig af muligheden. Profil og praktisk information i næste Myndenyt. 
 
9. PR & Sponsor 
Annoncering på gul og gratis – status – vi får kigget på tilbud i nærmeste fremtid. Efter 
DKK har lanceret massiv reklame for købhund.dk , så er det måske ikke længere så 
nødvendigt at oplyse på Gul og Gratis. 
 
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.  

OK – telefoni tilføjet. Finde person, der i Nyborg kan gøre folk opmærksom på kort 
(tilknyttes eller oprettes) 

10. Evt  
Generalforsamlingen 
Denne gang offentliggøres materiale elektronisk på klubbens medier jf.  
vedtægterne (som vedtaget på generalforsamlingen 21.02.2015) 


