
Forslag om nedlæggelse af Dansk Münsterländer Klubs medlemsblad, Münsterländeren 

I forbindelse med aflæggelse af regnskabet på DMK’s generalforsamling 2013, blev det foreslået at 

nedlægge medlemsbladet Münsterländeren. 

Argumenterne for at nedlægge bladet var blandt andet: 

 At en stor del af indholdet er forældet, fordi det meste allerede er bragt på klubbens hjemmeside, 

inden bladet udkommer. 

 At der er relativ store omkostninger forbundet med udgivelse af Münsterländeren. 

Fordi en eventuel nedlæggelse af Münsterländeren kræver ændring af foreningens love, kunne forslaget 

ikke behandles på generalforsamlingen 2013. 

I stedet blev bestyrelsen af generalforsamlingen pålagt at fremsætte forslag til nedlæggelse af 

Münsterländeren til generalforsamlingen 2014.  

Bestyrelsen fremsætter derfor forslag om ændring er følgende paragraffer i foreningens love: 

§ 4. Blade/meddelelser ændres til: 

Fællesrepræsentationens tidsskrift Jagthunden tilsendes klubbens medlemmer. I Jagthunden 

findes en særlig rubrik under klubbens mærke. Enhver meddelelse fra bestyrelsen til 

medlemmerne bragt Jagthunden, anses for på lovlig måde at være bragt til medlemmernes 

kundskab. Rubrikken i Jagthunden redigeres af et af bestyrelsen udpeget medlem, til hvem alt 

materiale indsendes både af bestyrelse og medlemmer m.v. 

§ 8. Generalforsamlingen, stk. 2 ændres til: 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, normalt i maj måned i forbindelse med 

fællesrepræsentationens udstilling på Fyn. Til ordinær generalforsamling indvarsles, med 

mindst angivelse af dagsordenen, ved bekendtgørelse i Jagthunden eller med mindst 14 

dages varsel til hvert medlem. 

§ 8. Generalforsamlingen, stk. 4 ændres til: 

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære 

generalforsamling, være formanden i hænde inden 15. marts det pågældende år. Forslag 

offentliggøres så vidt muligt i Jagthunden og på klubbens hjemmeside. 

§ 13. Organisation, stk. 4 ændres til: 

Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde, der finder sted umiddelbart efter 

generalforsamlingen samt efter evt. person skifter i foreningsårets løb med formand, 

næstformand, kasserer samt øvrige funktioner. Ved valg af formand deltager 

bestyrelsessuppleanter i mødet med stemmeret.  

Konstitution skal offentliggøres i Jagthunden og på klubbens hjemmeside. 



§ 13. Organisation, stk. 6 ændres til: 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, der skal være skriftlig. Bestyrelsen fører protokol 

over sine møder. Bestyrelsesreferater offentliggøres på klubbens hjemmeside. 

§ 16. Aktivisterne, indledning ændres til: 

Det lokale arbejde varetages af aktivister, som vælges af medlemmerne i det pågældende 

område. Valgbare og valgberettigede er medlemmer, der er optaget på klubbens 

medlemslister i det pågældende kalenderår. 

 

Det skal understreges, at bestyrelsen ikke har en entydig holdning til forslaget, som udelukkende 

fremsættes for at imødekomme sidste års generalforsamling. 


