Referat
Bestyrelsesmøde lørdag den 26. januar 2008 hos Lotte Jørgensen kl. 12.00 – 17.00
Lotte Jørgensen, Kirsten Kristensen, Bente Frøling, Marianne Nielsen (referant) og Simona
Davidsen Afbud: Allan Dambo Nielsen
1. Siden sidst lidt opsamling
Avlsgodkendelse – ingen tilmeldt den 27. januar 2008
Prisen for tilmelding var høj, da det var et arrangement p.g.a akut opstået behov og vi ville
være sikre på at få dækket alle udgifter. Ifølge DKK er det tilladt at tage samme eller højere
pris for tilmelding, som de selv kræver, dog ikke mindre.
Lisbet Ramsing gik på racer i Nyborg, mangler feedback – afventer svar fra DKK.
Thomas Rohlin – fået svar fra DKK skal færdiggøre andre racer, før han kan gå i gang.
Myndeklubben vil bede om en mere uddybende forklaring til DKK, Lotte Jørgensen sender
brevet. Klubben har ansøgt om Birgitte Schjøth kan gå i gang med klubbens racer.
2. Generalforsamling 2008
Nye emner til bestyrelsen. Bente Frøling vælger ikke at genopstille og bestyrelsen bliver enige
om at spørge Mette Kleist med Italiensk Mynde, om hun vil stille op til bestyrelsen.
Årsregnskab 2007 er færdigt og skal gennemses af bilagskontrolløren. Det fremsendes herefter
til Marianne, som udsender det før generalforsamlingen.
Budget 2008 – vi undersøger muligheden for at få et stort telt til Jyllandssiden.
Punkter til beretning fremsendes til Lotte. Karin laver coursing beretning , Marianne laver
aktivitets beretning, Simona til hjemmesiden.
Lagerliste udfærdiges af Marianne.
3. Formandsmøde
Myndeklubben forventer ikke at deltage, da bestyrelsens medlemmer er beskæftiget andre
steder med at dømme, udstilling i St. Merløse mv. Marianne informerer DKK.
4. Udstillinger
Årets Han/Tæve i hver race er udregnet efter de vedtagne regler i 2007. Kirsten har lavet en
liste som godkendes og den fremsendes til Myndenyt og hjemmesiden.
Kirsten vil gerne lave det i 2008, efter hver udstilling fremsendes katalog og præmieliste til
Kirsten, som sørger for at informere web/blad.
Forslag fra Lotte vedr. nyt system (fra Lillehund klubben). Bestyrelsen siger ok for det nye
system. Pointsystem i 2008 gældende fra St. Merløse. For at få point skal ejerne være medlem
af Myndeklubben, medlemskabet er ok, hvis det betales på dagen.
Randbøldal (Kirsten sørger for info til Myndenyt), samme procedure som sidste år
Helsinge (Lotte sørger for info til Myndenyt). Der sættes ekstra dommer på Mark Cocozza,
England.
Års – dommer Hassi Assenmecher-Feyl, har endnu ikke svaret, Lotte rykker endnu engang
telefonisk ellers må det opfattes som afbud.
Samarbejde med Irsk Ulvehundeklub.
Lotte kontakter og deltager i møde med Irsk Ulvehundeklub om udstillinger i 2009/2010.
Irsk Ulvehundeklub er indstillet på at mødes.
Indkomne dommerønsker fra medlemmer :
(fra Lise-Lotte Nielsen) August De Wilde, Belgien, Seamus Oates, Irland, Robert Pollet,
Belgien, Regnina Tromp Pruyn, Holland, Caroline van Zanten-Boomgaard

(fra Grete og Torben Nielsen) Saija Juutilainen – Finland, Jochen Eberhardt, Tyskland,
Harto Stockmari, Finland.
Forslag og gode ideer og dommerønsker tages med til møde i Irsk Ulvehundeklub.
siden sidst merchandise på udstillingerne
Kirsten Kristensen og Marianne Nielsen skulle hver sin opgørelsen af krus, klistermærker og
klubnål mv. som findes på lager øst/vest.
5. Lure Coursing
Ansøgning fra Karin om deltagelse i FCI mødet. Bilag tidligere fremsendt. Bestyrelsen siger ok
til det.
Licens og licensbog
Krav for opnåelses af licens ændres til 1 sololøb og 2 løb sammen med en anden hund.
Indsendt til behandling i Dansk Kennel Klub. Afventer svar.
6. Myndenyt
Udarbejdelse af en drejebog – hvad skal prioriteres i bladet ?
Udarbejdes til ultimo marts af Simona og Marianne
Temaer med de forskellige racer afsluttes i 1. kvartal 2008 med whippet.
Race tema har kørt flere gange, afsluttes nu.
Den nye bladansvarlige kommer til generalforsamlingen og efter det konstituerende
bestyrelsesmøde, kunne den nye bestyrelse mødes med Christina og få en snak.
7. Medlemmer
Gratis medlemskab til hvalpekøbere - hvordan går det med det ?
Marianne foreslår: en ½ side i Myndenyt afsættes til reklame. OK. Rekvirer skema hos Allan
eller på web.
Galgo SOS spørger, om de må opfordre deres medlemmer til at melde sig ind i Myndeklubben,
så de kan deltage i de forskellige aktiviteter ? Enhver kan melde sig ind i Myndeklubben, men
det er i forhold til gældende regler i Myndeklubben. Bestyrelsen ønsker dem velkommen.
8. Myndeklubbens hjemmeside
Hvordan går det med back-up procedure for www.myndeklubben.dk, OK
og nyhedsbrev. Kører ikke optimalt med mails, tanken var god men ikke få den
service til at køre. Simona skriver til dem der har tilmeldt sig.

Tjekke op med standarder, at de sidste nye at det er dem der ligger der. Billeder skal
opdateres, bestyrelsen lægger sig selen på at skaffe billeder af en god kvalitet. Sendes direkte
til Simona.
9. Øvrige
Whippet Congress, opfølgning, Svensk Whippetklub ønsker historie om whippets i Danmark,
bestyrelsen er enige om at Birgit Vamberg tager sig af sagen.
Kontakten er givet videre.. Lotte følger op.
Myndeshop: Lotte henter tilbud på veste, t - shirts, skærme, snore mv.
Dommere til Verdensudstilling 2010 ? Marianne skriver til DKK og spørger om offentliggørelse
af dommere, da vi selv er gået i gang med planlægningen.

