
Referat af møde i Informations udvalget. 

Sted: Rønde, Djursland. Dato: 08.07.13 

Deltagere: Pia, Peter, Johannes og Sussie 

Hjemmesiden: 

-Johannes ønsker ikke at fortsætte med den nye hjemmeside. Der er ingen sure miner, men nu er det tid at 

nye kræfter tager over.  

Johannes skal nok fortsætte til den nye hjemmeside er oppe og kører, men ønsker at det sker hurtigt, da det 

jo helst ikke skal blive en sur pligt. 

Dette er vel det mest presserende punkt. Vi skal have en ny web redaktør.  

Jagthunden: 

-Pia har forgæves gentagende gange rykket vores formand for anden del af hans artikel. Det er super 

frustrerende, når man prøver at gøre et stykke arbejde, at man så ikke en gang får et "undskyld med jeg har 

ikke tid lige nu", men kun tavshed.  

-Der ønskes mere info fra bestyrelsen. Ikke kun tørre referater, men let læselige "hvad arbejder vi på lige nu 

i DMK" artikler. Generelt mere åbenhed/indput fra bestyrelsen ønskes, så f.eks. information som aktivist 

udvalget udsendte ikke bliver de overskyggende medie billeder. Når ikke der bliver svaret fra bestyrelsens 

side så opfattes dette brev generelt som værende hele sandheden. Igen meget mere åbenhed/info fra 

bestyrelsen ønskes.  

Münsterländeren: 

-Sussie stillede forslaget at nedlægge Münsterländeren som vi kender den, og erstatte den af en årsbog, med 

alle resultater for året, billeder og lignende.  

Det var der generelt enighed om var en udmærket ide, dog mente Peter at det skal over en generalforsamling 

for at ske. Dette skal lige undersøges så vi ikke konflikter med vores love. Sussie pointerer at stoffet i 

Münsterländeren bliver mere og mere gammelt stof, og hun ønsker at ændringen træder i kræft hurtigst 

muligt, hvis det kan lade sig gøre, så ledes at det ikke bliver en sur pligt at lave den. Sussie fortsætter gerne 

med en årsbog. 

Alle tre medier: 

-Foto konkurrence. Der ønskes generelt flere gode billeder, og dette kan måske skaffes med en 

fotokonkurrence, men merchandise som præmier? Kunne kører i hele 2014, hvor man kan kåre årets billede 

sidst på året. 

-Igen generelt mere info på skrift fra bestyrelsen. Den må gerne vise sit ansigt mere offentligt. Hvad laver vi 

pt? Hvad kunne vi tænke os i fremtiden? osv. 

IKKE så meget internationalt stof, her tænkes på både KLM-I og IMP prøver. Der ønskes generelt mere 

nærvær om "hjemlige" ting, der berører de "små" medlemmer der bare er en del af klubben på lokalt plan.  

Avl og avlsvejledning er også på ønskesedlen. Hvor vil klubben hen med vores avl? Den nye stambog er på 

plads nu, og har været det siden lige før generalforsamlingen. Hvorfor er der ikke kommet info ud på det? 

Jagthundens deadline er så fremskreden nu at det tidligst kan komme i Oktober bladet. Medlemmer er også 

begyndt at efterspørge det på hjemmesiden. 


