
Referat af web bestyrelsesmøde 27. februar 2019 kl. 19.00-21.30   
Deltagere: Lars Johansen, Annette Nyholm, Allan Dambo Nielsen, Karin Koch og Marianne Grothe 
Nielsen (referat) 

Dagsorden  

1. Lure coursing – Lars informerede om følgende hovedpunkter fra sidste LC møde.  
Udvalget vil udarbejde retningslinjer for træning af unge hunde, hvor langt må de løbe  
således at træningen køres efter samme retningslinjer på Sjælland, Fyn og Jylland 
Opstart af træning på Fyn: foreløbig er der planlagt 3-4 træninger 
Facebook for EM kører videre med henvisning til EM 2019. Hjemmeside for EM kører et år 
og lukkes herefter. 
Efter maj måned planlægges et banebygger kursus  
Registrering af skader påbegyndes i 2019 
Er ved at skabe overblik over indkøb af materiel. 
 
Bestyrelsen drøftede vigtigheden af følgende:  
Udarbejdelse af retningslinjer for udvalget, eks. hvilke beslutninger skal godkendes af 
bestyrelsen, hvilke beføjelser har udvalget eks. ved indkøb af materiel, fastsættelser af 
priser for træning, konkurrencer mv. Forslag til retningslinjer udarbejdes af udvalget.  
 
En overordnet strategi med mål og delmål bør overvejes i forhold udvikling af arbejdet 
eks. opstart Fyn, antal træninger (udbud/efterspørgsel), erhvervelse af nye medlemmer i 
form af personlig henvendelse + videointro om coursing, uddannelse af nye harefører/
sekretariat/efteruddannelse osv.  

2. Indstilling af dommere  
Vi er i en dialog med DKK’s eksteriør- og dommerudvalg omkring uddannelse af nye 
mynde dommere. Pt. har vi flere indstillede som ikke får færdiggjort uddannelsen, det 
har resulteret, i at disse er fjernet fra listen under uddannelse. -  
Henrik Søeborg har genansøgt, så han kan færdiggøre de sidste racer i gruppe 10. Vi 
indstiller ham og beder udvalgets holdning til, om han kan forsætte uddannelse. Lars har 
desuden en aftale med Henrik om, at han skal med til LC. Lars sender brev til udvalget og 
svar Henrik Søeborg. 
 

3. Merchandise + tæpper 
Vi har besluttet at indkøbe varer, så de er klar til Forårsudstillingen i Køge. 
Marianne bestiller fra Polen (Katarzyna Mijakowska) nøglesnore, posters og klistermærker 
Lars bestiller krus, køletaske og rygsæk + 4 nye Mynde beachflag i farven rød med hvid 
tekst.  
Lars sender oplæg på flag til bestyrelsen. Et sæt nye tæpper skal bestilles. Allan finder 
bedste tilbud og bestiller.  

4. Sundhed  
Af og til blusser diskussionen om sundhed op blandt myndefolk: 
Som udgangspunkt har vi den holdning, at racernes sundhed varetages bedst af ansvarlige 
opdrætterne.  
 
I 2009 lavede vi en undersøgelse, hvor resultatet viste, at der var meget få sygdomme og 
lidelser ved racerne. Grundlaget i Danmark er utrolig lille. Derfor har vi hele tiden lagt os 
tæt op af Svensk Kennel Klubs RAS (Race Specifik Avlsstrategi) for de forskellige mynder. 
Grundlaget er større og de strategier og undersøgelser specialklubberne har lavet for de 
enkelte racer er utrolig omfattende. Eksempelvis inddrages undersøgelser/informationer/
erfaringer fra andre raceklubber i andre lande. Vi mener, det giver et godt billede af 
racernes sundhedstilstand.  



 
Vi går ind for sundhedsundersøgelser – hvis de er relevante for racen. Fokus på sundhed i 
klubben skal ikke skabes ud fra enkeltsager/projekter, men ud fra et velfunderet 
grundlag.  
 
Det vil vi gerne synliggøre ved at lave et punkt om Sundhed på hjemmesiden og under 
racerne få lavet link til RAS.  
 
I 2018 afholdt vi et avlsseminar-med levealder og livskvalitet som parametre i 
avlsarbejdet, som vi mener er en fornuftig tilgang til avlsarbejdet. Og pt. planlægger vi 
et avlsseminar i oktober ud fra samme tilgang. 

5. Stand DKK’s udstilling i Roskilde  
DKK inviterer specialklubberne til gratis stand på DKK’s  3 dages udstilling i maj på 
Dyrskuepladsen  
Vi afholder Int LC konkurrence på pladsen udenfor Dyrskuepladsen-  
Vi synes, det er et godt initiativ og skriver til DKK, at besøgende er velkomne til 
konkurrencen, hvis de vil høre om mynder. Vi vil spørge DKK om vi kan have planche, 
foldere mv. til uddeling ved DKK’s information. Marianne skriver til DKK. 
  

6. Ekstra udstilling 2020  
DKK’s Kreds 3 inviterer specialklubber til at afholde udstilling i forbindelse med den 
nordiske udstilling i Odense 2020. Vi synes, det er en super god ide. Marianne skriver til 
Kreds 3 og herunder om vi kan dele dommere.  

7. Nyt design brevpapir, diplomer  
I starten af året aftalte vi at modernisere vores udtryk. Status Lars er i gang med at 
indhente ideer.  

8. Budget  
Vi skal have indkøbt nye computere (3 stk.) til udstilling, dem vi har er ”trætte” og i 
2018 har vi lånt private ekstra computere for at være sikre på at have computere, der 
dur. Det er svært at finde nogle, der imødekommer behov for holdbart batteri osv.   

9. Repræsentantskabsmøde   
16. marts , Annette og Lars deltager, for første gang ( i de sidste 15 år) kan vi sende to 
repræsentanter, da vi har over 500 medlemmer.+  

10. Næste web møde – Lars sender forslag ud datoer inden Forårsudstillingen


