Referat for bestyrelsesmøde web d. 1/7-19 kl 19:00
Deltager: Lars, Allan, Marianne, Karin og Annette
Dagsorden
1. Lure Coursing:
Banebyggerkursus: Det forventes at kurset bliver afholdt den 10/8-19, i forbindelse med
trænings-/hygge weekenden på Møn.
Vedr. udvalgets kommissorium (beskrivelse af retningslinjer) for hvad og hvilke opgaver der skal
ligge indenfor LC-udvalgets områder, og hvilke opgaver og beslutninger, der skal ligge hos
bestyrelsen, forventes det, at udvalget kommer med udkast senest d. 1 august.
LC-træningen er opstartet på Fyn og tilbagemeldingen er positiv. Der ligger pt. kun en
træningsdato (d. 14/9-19), så LC-hold Fyn skal komme med datoer for træning i aug. og okt., så
disse kan komme på hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for at passe det i deres
kalender.
”Hundens Dag” 1. juni blev afviklet med LC for alle på Sjælland og på Fyn. Rigtig gode og
positive tilbagemeldinger fra begge steder. Fyn havde 34 gennemløb, og Sjælland 40-45
gennemløb.
”Hund i Fokus” i Vejen d. 31/8-19. Karin J og Lars tager til Jylland. Med udgangspunkt i den
erfaring vi har fra ”Hundens Dag”, skal der være 4 personer til rådighed fra Myndeklubben pr.
dag for at løse opgaven. Der skal tages imod gæster og gæstehunde, start af hunde, udfylde
diplomer og køre hare. Lars tager fat i Carsten for at høre om han har mulighed for at hjælpe.
Der bliver lavet en test aften med LOOP-maskinen, med test af batterikapacitet mv. batterier
mv., for at være helt klar til at ”Hund i Fokus”.
I forbindelse med udstillingen i Roskilde, St. Hestedag, får vi et lille stykke jord, hvor der vil
være mulighed for besøgende at prøve LC. Dette sker sideløbende med selve udstillingen og her
anvendes LOOP-maskinen.
2. Nyt design af brevpapir, diplomer mv.
Her skal vi starte forfra, da den aktuelle designer, har fået ny arbejdsplads. Vi afventer derfor til
efter sommerferien.
Folderen der er tiltænkt til at skal indgå til præsentation af Myndeklubben kommer Karin K og
Lars med et udkast senest d. 31/8.
3. Indstilling af dommeraspiranter.
Vi kan umiddelbart ikke indstille nye dommere, da vi efter DKK´s mening har et max antal nye
dommere i gang. Vi har en elev der afventer aspirantprøve nu her i august måned. Det må
forventes, at vi de næste 2 år ikke har mulighed for at indstille nye elever.
Der er noget forvirring om hvem der skal være ansvarlig tovholder på antallet af igangværende
dommerelever. Om det er os som specialklub eller det er DKK´s eksteriørdommerudvalg.
Myndeklubben modtager umiddelbart ikke ansøgninger fra dommerelever, der ønsker at gå elev
på vores udstillinger. Aktuelt tilbyder vi muligheden på udstillingen i Nørresundby og
dobbeltudstillingen i Vejen. Vi har som specialklub ikke fået tildelt kompetence til at beslutte
hvilke nye dommere, der kan starte op på racerne i Myndeklubben. Vi er enige om, at
kompetencer og pligter skal følges ad, så derfor vil vi forsøge at få klarlagt dette, og vi tager
kontakt til DKK¨s eksteriørdommerudvalg.

4. Foredrag, kurser mv.:
Foredrag om træning af mynder og ideel foder hertil. Tovholder Christina Alfast. Foredraget
flyttes til 2020 (januar/februar), da foredragsholderen er gravid.
Tema møde med deltagelse af Bent Holst fra Zoo giver udfordringer i forhold til at fastholde
gennemførsel i oktober. Den specialklub der skulle være med som aktør på projektet har nu
trukket sig. Lars tager kontakt til bookingbureauet for at forhøre sig om muligheden for at flytte
arrangementet til starten af det nye år.
Foredrag med Juha Kares - evt. i november. Vi skal tage beslutninger i fht. det koncept han
gennemførte i hos DKK. ”Anatomi og Bevægelse” samt ”Naturlig selektion og vitalitet i avl”.
Bestyrelsen skal være helt sikker på hvilket oplæg vi ønsker at Juha Kares skal komme med, og
derefter tager vi kontakt om tilbud og mulighed for tidspunkt.
5. Opfølgning fra generalforsamlingen 2019:
Etablering af et udstillingsudvalg i Myndeklubben. Allan og Annette laver udkast til et
arbejdskommissorium for et sådant udvalg. Det forventes at oplægget kan være klar senest d.
1/8-19
Elektronisk afstemning. Der blev på Dansk Kennel Klub’s repræsentantskabsmøde
(Generalforsamling i DKK) talt om, at DKK vil se nærmere på muligheden for elektronisk
afstemning ved fremtidige valg. Der blev i den forbindelse spurgt ind til om specialklubberne vil
kunne få mulighed for at komme med i den ordning. Lars fremsender en forespørgsel til DKK på,
hvor langt arbejdet er med dette, så vi har klarhed over, om der findes en mulig løsning til
næste års generalforsamling i Myndeklubben.
6. Ny dyrevelfærdslov:
Myndeklubben har sendt spørgsmål til DKK om, hvordan det ser ud med muligheden for at søge
dispensation til hunde med skader på f. eks. hale (kupering i forbindelse m sygdom eller anden
uheldig skade) for deres deltagelse i jagt, Lure Coursing og andre konkurrencer. Vi afventer svar
fra DKK.
7. Mulighed for samarbejde med væddeløbsbaner (foreslået på generalforsamlingen 2019)
Lars tager en dialog med Kallerupbanen og Midtjysk Greyhound Stadion om mulighederne for en
eller anden form for samarbejde.
8. Ansøgning om ny racerepræsentant på Podenco Ibicenco.
Vi har modtaget ansøgning fra Anne (ny ejer af en Podenco Ibicenco), der gerne vil være
repræsnetant for racen i Danmark. Den nuværende racerepræsentant (Lise-Lotte Knudsen har
sagt ok for at trække sig til fordel for en nuværende ejer af racen. Marianne sender svar til Anne
om bestyrelsens holdning hertil.
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