BESTYRELSESMØDE MYNDEKLUBBEN

05. februar 2017, Korsør
Deltagere: Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen & Annette Nyholm
Afbud : Kristina Boldt
1. Siden sidst
Christina Hagen Madsen er fratrådt og 1. suppleant Kristina Boldt er indtrådt i stedet og
Jacob Christensen er rykket op som 1. suppleant og Annette Nyholm som næstformand.
3 Nytårsgåture har været afholdt+ tandforedrag på Sjælland.
Nyt fra DKK – ny praksis refusion ved kryptorchisme + ny guide til det gode hundehold +
mulighed for elektroniske ejerskifter via min side på hundeweb (info sendes til Myndenyt)
2. Strategi 2017
Status/udvikling klubben/medlemstal/registreringstal/udstilling/coursing/aktiviteter
(bilag grafer fremsendt pr. mail)
Stigende tal over hele linjen med undtagelse af registreringstal (antal stambogsføringer).
Det aftales at lave et graf over importer kontra opdrætterede i DKK for at få et billede
på opdrætter aktivitet.
Men det tyder på, at vi går i den rigtige retning. For at bevare denne udvikling i
fremtiden besluttes det at lave en medlemsundersøgelse? Hvilke aktiviteter ønsker
medlemmerne. Vi er blevet inspireret af Cavalierklubbens medlemsundersøgelse.
Annette laver dummie med spørgsmål – deadline for dummie 1 . marts 2017.
Medlemstal er stigende, trods svingende registreringstal. Ordning med at opdrættere
gratis kan indmelde hvalpekøbere fungerer, men ikke alle opdrættere er lige gode til at
indsende oplysninger om hvalpekøbere – og hvalpekøberne rykker os for medlemskabet
mv. Annette følger ihærdigt op på alle.
Status antal medlemmer indmeldt af opdrættere
42 i 2012 (baseret på 9 kuld)
28 i 2013 (baseret på 10 kuld)
55 i 2014 (baseret på 15 kuld)
81 i 2015 (baseret på 20 kuld)
67 i 2016 (baseret på 16 kuld)
Dem der blevet meldt ind får et velkomst brev + gavekort til udstilling og lc som baby/
hvalp pr. mail og senere sendt velkomstpakke med Myndenyt.
Vi aftaler, det er tid til at forny velkomstbrevet. Desuden besluttes det at sende brevet
ud med velkomstpakken også, så de både får det pr. mail og pr. brev. Allan følger op.
3. LC Status
Pointsystem Årets LC ? der skal gælde fra 2017 ? afventer endelig udkast fra LC udvalget
Annonceres i Myndenyt 1. kvartal. Annette fremsender et udkast hurtigst muligt.
Træning Status for Sjælland/Jylland
Datoer for kommende træninger er planlagt og lagt ud.

Opdatering af regler
Vi har diskuteret de nye/opdaterede regler for LC afvikling (EM) og Lars og Anette tager
det med til LC- udvalget.
LC udvalget skal inden 5. marts udarbejde plan for evt. kommende investeringer i forhold
til budget på generalforsamling.
4. Udstilling Status
2017 – pt. mangler kun Års og en dommer til Nyborg
Hundeweb og web er opdateret med det sidste nye informationer, så deadlines/dommere
mv. passer sammen.
2018
Kalender lagt ud på web.
En lille gruppe med Leif og Liselotte Knudsen i spidsen har spurgt om de må lave
udstilling efter EM i 2018 , da Nørresundby udgår det år pga EM. Det takker vi ja til og
datoen er sat til 7. juli 2018. Dommerforslag indsendt af gruppen og dommere inviteres.
Marianne/Allan sørger for opdatering web og hundeweb med dato.
Susan Sandalgaard har fremsendt mail til forslag om hal i Jelling som forslag til sted for
udstilling/coursing. (bilag fremsendt pr. mail). Det er dejligt med forslag og vi har prøvet
med handler dagen, men der var opdaget. Måske ide til nosework i Jylland ?
Årets Mynde/racevindere (bilag opgavebeskrivelse Årets Mynde ) – Kristina vil gerne have
opgaven.
Indkøb
Vi mangler et ekstra sæt tæpper (1,25 meter bredde) svarende til de to øvrige, sæt vi
har + 3 skrå, så hunde der skal løbe frem og tilbage ikke bliver forstyrret af publikum ved
siderne. Lars indhenter tilbud på 3 nye sæt. Pt (indtil Køge) opbevares tæpper hos Jacob.
Marianne har forslag til indkøb af skilte til ringene 1- 4. Forslag rundsendes senere, skal
erhverves inden Køge.
Allan bestiller en ekstra computer til ring 3.
Mariane/Anette tager til Køge for at måle op mv. til Køge hallen.
Stande
Stigende interesse for at have stand på udstillingerne. Det er lettere at håndtere, hvis
der laves retningslinjer (der lægges på web) – Lars laver oplæg.
5. Aktiviteter
Handlerdag – status – kun få pladser tilbage. Annette har fået aftalen med hal i Givskud.
Mulighed for træning om søndagen. Marianne sørger for info på web og fb.
Hundens dag 2017 afholdes den første lørdag i juni (3/6).
Aktiviteter ? coursing Sjælland/Jylland Vi må annoncere/efterlyse ideer blandt medlemmerne = gåture, opdrætterbesøg mv.
Marianne skriver til DKK og efterlyser information om arrangementet.
DKK afholder Hundens dag i Århus - 10. juni & 10. September i København (annonceres på
web/Myndenyt)
Pudelklubbens kreds 1 har tilbudt ringtræning/hvalpemotivation til Myndeklubbens
medlemmer. Vi takker ja. (annonceres på web/Myndenyt)

Mentalbeskrivelse – status
På Sjælland afholdes i Vallensbæk sidst på efteråret (efter 1.08) for whippet/irsk
ulvehund – ansvarlig Karin Koch & Christina Alfast
I Jylland afholdes den 17. juni ansvarlig Heidi Karlsson for whippet.
Når det er endelig godkendt af DKK annonceres det på web/fb. Marianne/Allan følger op.
Påskegåture
Bärbel i Sønderjylland vil lave en tur. Lars kontakter Ole og Kirsten Holm for at høre om
de kan lave en. (annonceres i Myndenyt 1. kvartal)
Hund i Fokus
DKK har fremsendt tilbud om at deltage på arrangement Hund i Fokus ved Vejen
Idrætscenter den 2-3 september 2017. En samling af aktiviteter for hunde, hvor
Myndeklubben kunne deltage med coursing. Vi takker nej til tilbuddet, da det er samme
weekend som Store Heste dag. Marianne skriver til DKK.
Nosework
Jeanette Clausen planlægger et nosework kursus på Sjælland (Fuglebjerg) i stil med det
der blev afholdt i 2016. Hun har indsendt budget som godkendes. Allan prøver at finde
person i Jylland,der evt. kunne stå for et lignende kursus. Marianne givet Jeanette ok,
der sørger for invitation og annoncering.
På sidste møde luftede Allan ideen om en opgavekoordinator
Vi vil inddrage muligheden for en frivillighedskoordinator der skal medvirke ved
opgavebeskrivelser, så opgaver bliver klart defineret (og forslag til personer der kan løse
disse) . (bilag vedhæftet – eksempel opgavebeskrivelse aktivitet )
Jeanette Clausen har tilbudt at være aktivitets koordinator på betingelse af at der også
kom en i Jylland.
Formål at få lavet spændende og nutidige aktiviteter og evt. få igangsat arbejdsgrupper/
teams, der kan stå for planlægning og afholdelse. Vi arbejder videre med ideen, men er
som altid åbne for de ideer medlemmerne byder ind med, når vi møder dem på
udstillinger, coursing, gåture mv.
6. PR
Annoncering hunden.dk
Medlemsbladet Hunden har sendt opfordring til løbende at informere om nyheder,
arrangementer eller andet, der kunne være af interesse for hundeejerne på hunden.dk
(bilag fremsendt pr. mail). Ny hjemmeside går i luften. Vi drøftede hvem kan være
ansvarlig for dette ? Her ville brug af youtube kanal også være ideel. Annette tager
kontakt til mulige emner.
PR for EM - efterlyste overvejelser omkring PR for EM via DKK også internt i forhold til
DKK. Lars følger op med LC udvalget.
7. Generalforsamling
Input til budget. Er behandlet under relevante punkter og forslag indsendes inden 5.
marts til Allan.
8. Økonomi
DKK’s nødhjælpfond – status
2012 – 1800
2013 – 4725

2014 – 1050
2015 – 1250
2016 - 2800

I 2011 besluttede bestyrelse, at klubbens udstillere kan levere rosetter på
udstillingsdagen tilbage eller aflevere præmiekort (værdi 25,00 kr pr. stk) og klubben
fordobler værdien og pengene sendes til Redningsfonden i DKK- "Nødstedte hunde".
Vi har adskillige gange efterlyst materiale, så vi kan reklamere for projektet, men det er
ikke synligt hos DKK, hvad pengene går til og hvad projektet/fonden omhandler. Desuden
er der ingen speciel konto til indbetaling.
Vi besluttede at udtræde af ordningen, privat personer er selvfølgelig velkommen til at
donere penge til Nødhjælpsfonden via Myndeklubben.
I stedet udleveres rosetkort som tilbageleverede rosetter, som kan bruges i
Myndeklubbens stand på samme måde som præmiekort. (Marianne laver tekst til
Myndenyt, web og udstilling). Lars skriver til DKK, at vi ikke længere har ordningen.
Medlemmer – langt fra alle opkrævninger har været medlemmerne i hænde til rettidig
indbetaling, hvis de har været sendt med post. PBS sendte en regning til dem (der endnu
ikke er oprettet) den 19. – 20. december 2016, men de er ikke nået frem i tide med
posten, så vil vi opfordre medlemmer til at lade betalingen gå via betalingsservice.
Vi lægger opfodring på facebook.
9. Andet
Næste webmøde afholdes den 6. marts 2017

