
 

 

DAGSORDEN 
Bestyrelsesmøde lørdag den 27. september 2008 hos Kirsten Kristensen kl. 10.00 
Til stede: Allan D. Nielsen, Kirsten Kristensen, Mette Kleist, Marianne Nielsen (referent) - afbud 
fra Lotte Jørgensen 
 
1. Samarbejde i bestyrelsen 
Vi har diskuteret samarbejdet i bestyrelsen og er enige at bestyrelsen ikke kan påtage sig flere 
opgaver. Det er vigtigt at finde ressourcer til opgaver som f.eks. Myndenyt, hjemmesiden , 
lure coursing og udstilling blandt klubbens medlemmer.  
Arbejdsopgaver og procedurer skal være klart beskrevet for dem, der skal påtage sig 
opgaverne. 
 
2. Udstilling 
 
Status på opsamling af point årets han/tæve 2008 – sættes på web inden deadline til 
Nyborg. 
 
Det aftales ligeledes Kirsten, der taster resultater ind samt til web og Myndenyt. Det er 
den procedure, der har fungeret bedst. Efter endt udstilling sendes et sæt kritikker til Kirsten 
og et sæt til DKK. Når Kirsten har tastet resultater sender hun en mail til DKK. Herefter 
indskrives resultater til web og Myndenyt. 
 
Udstillingsprogram 2009 (dato, dommere) – med udgangspunkt i oplæg fra Lotte og Marianne 
tidligere fremsendt. 
 
2009 
Følgende datoer fastsættes og forslag til dommere 
28. februar 2009 , Sjælland dommer Wayne Douglas, Australien (Lotte inviterer) 
6.-7. juni 2009 Randbøldal (Seamus Oates, Ireland / Dodjedien, Holland) (Marianne inviterer) 
1. august Helsinge 2009, Malu Alcrudo, Spanien el Dave Miller , USA (Lotte inviterer) 
10. Oktober, Års 2009 – Marit Sunde, Norge (Bor i Danmark)  
alternativ Frank Christiansen, Norge (Marianne inviterer) 
21. november, Nyborg – Lisbet Ramsing, Danmark (Marianne inviterer) 
 
Marianne sender datoer til web og Myndenyt. 
 
2010 
Bestyrelsen fastlægger desuden datoen for udstilling i forbindelse med Verdensudstillingen 
2010 til onsdag den 23. juni 2010 – Midtjylland. (Verdensudstillingen afholdes fra torsdag 
– søndag ) 
 
Det besluttes at invitere følgende dommere: Bitte Ahrens, Italien, (opdrætter af Greyhound, 
whippet, italiensk mynde) / Regina Trump Pruyjn, Holland (opdrætter af afghansk mynde) / 
Bobby Paust , USA (handler af greyhound/terrier) – alle tre gav tilsagn på dagen. 
 
Marianne vil gerne prøve at booke en fotograf, der kan tage billeder på dagen: Marianne 
spørger Vibeke Abildgaard, der i årets løb har taget mange billeder på Myndeklubbens 
udstillinger. 
 
Avlsgodkendelse 
Vi har tidligere besluttet følgende vedr. avlsgodkendelse og bestyrelsen var enige om at  
følgende stadig gælder: ved akut avlsgodkendelse kan et medlem få avlsgodkendt en hund 
imod betaling af 4 x udstillingsgebyr. 
 



 

 

Fremover gælder det fast at der afholdes avlsgodkendelse i forbindelse med Årets første 
udstilling på Sjælland og i forbindelse med Års i Jylland.  
 
Myndeklubben er blevet kontaktet vedr. et medlem der ønsker at hente en azawakh hjem fra 
Afrika og vil bruge den til avl. I det tilfælde skal specialklubben høres da følgende gælder 
 
Man ville kunne få overført hunden uden aner og med avlsforbud.  
For at et avlsforbud kan ophæves skal følgende 4 punkter være opfyldt: 
1.      Der skal indsendes en skriftlig godkendelse til avl fra racens Specialklub. 
2.      Hunden skal opnå mindst ”Good” på en DKK-anerkendt udstilling. 
3.      Hunden skal godkendes på et avlsgodkendelsesarrangement foranstaltet af DKK. 
4.      Hunden skal opfylde racens evt. øvrige restriktioner(se racens aktuelle restriktioner) 
 
Bestyrelsen beslutter at give en skriftlig godkendelse i dette tilfælde. Marianne fremsender 
brev. 
 
3. Myndenyt 
Fremtidig procedure – hvad gør vi ? 
Vi har fået ny trykker men endnu ingen pris – Kirsten rykker for tilbud hos trykkeren. 
Allan er blevet kontaktet af et medlem Helle Høybye, der gerne vil påtage sig opgaven med at 
indsamle stof til bladet og være kontakt til Laila , der skal sætte det op. 
Bestyrelsen er enige om at prøve den ide. Helle har tidligere været redaktør for et katteblad og 
er selv whippet ejer. Allan tager kontakt til Helle. 
 
4. Lure Coursing 2009  
Sjælland (minimum 10 gange) / Jylland (evt dobbeltcoursing lørdag/søndag, så deltagerne kan 
få to løbs dage pr gang) 
I Jylland har vi nu mulighed for tre steder: schæferhundeklubben i Århus, Ålborg (hvor 
Myndeskuet afholdes) og Bjerringbro væddeløbsbane. 
Der skal laves en mailing liste til Sjælland/Jylland – Brian Ankerstjerne vil gerne administrere 
listen i Jylland 
 
Vi skal finde ud af hvor stor en del af medlemmerne i Jylland, der vil deltage i coursing , og 
herefter kan vi tage stilling til om der skal indkøbes endnu en maskine. 
 
I 2009 skal vi afholde en coursing konkurrence med uddeling af cert – afventer stadig svar 
fra svenskerne om en dato. 
Myndeklubben har bedt DKK om at skrive til FCI , således at reglerne for deltagelse i 
Brugsklassen i Danmark bliver lettere. DKK har sendt brev til FCI – afventer svar. 
Licens – Karin har bedt bestyrelsen om at tage stilling, hvilke hunde der kan opnå licens og 
bestyrelsen vedtager at danskejede hunde skal være stambogsført i Danmark. (som det 
gælder for udstillingshunde ifølge DKKs udstillingsreglement) 
 
 
5. Aktiviteter 2009 
1. kvartal – annonceres i december nummeret  
Sjælland – foredrag / gåtur 
Jylland : - gåtur i det jyske/gåtur i Zoologisk have + foredrag Irene Jarnved –  
Århus, Tivoli – friheden. (Allan og Kirsten samler op)  
Vi vil som supplement gerne annoncering DKKs åbne kurser samt DKKs Kreds-aktiviteter . 
Marianne finder ud af hvilke vi må annoncere. 
 
6. Økonomi 
Regnskab ser fornuftigt ud i forhold til budgettet. 



 

 

Vi har haft forhøjede udgifter til Myndenyt –pga. køb af program (til Mac).  
Udstillinger giver ikke helt det samme overskud som tidligere, p.g.a færre tilmeldinger og 
stigende udgifter. 
 
Afventer tilbud til godkendelse af veste, t-shirts mv. (Myndeshop) fra Lotte.  
Bestyrelsen skal have fremsendt tilbud til godkendelse inden det går til produktionen – også i 
forhold til, at det ikke er budgettet. 
 
Vi har fået en melding om at coursing har givet et overskud på 10.000 i år, hvilket først 
fremsendes til regnskab efter sæsonens afslutning. 
 
7. Medlemmer 
Status – 286 medlemmer, 45 indmeldt fra 10 opdrættere 
Større andel af medlemmer der melder sig ind end tidligere, men vi skal tilmeldes 
betalingsservice. – Allan finder ud af at få det i gang. 
Skal gratis medlemskab fortsætte? Bestyrelsen er enige om, at ordningen fortsætter endnu et 
år (2009).  
 
Medlemsservice –  
De nye medlemmer – Simona er kontaktperson året ud – herefter overtager Mette 
medlemsdelen. Annonceres i Myndenyt 4. kvartal 2008 (deadline 1. november 2008) 
 
Folder om Myndeklubben til uddeling på Vi med Hund messen eller evt. til stambøger i DKK. 
Ville evt. kunne give nogle flere medlemmer. Ikke alle opdrættere er medlem af 
Myndeklubben, men derfor kunne der jo godt være nogle hvalpekøbere, der ville. Mette vil 
gerne lave udkast til folder. Marianne sørger for tekst og billeder. Allan sender logo til Mette. 
Sendes rundt til alle til godkendelse inden print/tryk. 
 
8. Generalforsamling 2009  
Lørdag 21. marts 2009, Jylland – Kirsten finder sted (Anette Bystrup spørges som dirigent) 
Marianne sender indkaldelse til Myndenyt december 2008 
Kirsten Kristensen og Marianne Nielsen modtager genvalg  
Marianne mailer til Lotte og spørger om hun vil stille op igen. 
– kandidat emner skal sendes til Marianne 
 
9. Andet 
Simona og Heidi Taymyr er gået i gang med en ny hjemmeside.  
 
 
Næste møde: lørdag den 3. januar 2009 , Glumsø 
 
 


