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Referat bestyrelsesmøde, 25. maj 2012. 

 

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.00 

 

Deltagere: Lars Pedersen (LP), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Henrik Raae Andersen 

(HRA) Gunner Bertelsen (GB), Jan Nielsen(JN), Morten Vestergaard (MV). 

Afbud: Tine Broen Nielsen(TN), Søren Olsen(SO), Palle Jørgensen (PJ), Tage S. Nielsen (TSN). 

 

Dagsorden: 

 

 

0) Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde  
 

 HRA: Sag vedr. sponsor endnu ikke afsluttet. En umiddelbar vurdering er, at et 

længerevarende juridisk slagsmål ”ikke er pengene værd”. HRA sørger for en 

passende afslutning af sagen. 

 DKK: Brud på Etiske Regler. Tages op på førstkommende fredagsmøde med DKKs 

direktør. 

 Referat godkendt 

 

1) DMK  

 Bornholm-området nedlagt. Ingen aktivister ønskede genvalg og ingen nye stillede op, 

da der blev afholdt valg 4/4 2012.  

 Gave til den tyske klub ifm. 100 års jubilæet 2012. DMK indkøber i den forbindelse 

gaver til Jubilæums B-zuchtschau og Bundes-HZP. HRA tovholder. 

 DMKs bestyrelse ønsker at fremsætte flg. forslag til fremtidig stambogsføring af KL. 

og GR.M overfor DKKs bestyrelse:  

”Specialklub- bog(a)”: Stambogsførte FCI-forældre, HD-fri A-B, summen af 

forældredyrenes HD-index skal være mindst 200. Udstilling præmieret med minimum 

præmieringen ”Good”. Bestået en DMK godkendt jagtlig test/prøve, hvor skud 

afgives uden anmærkning om skudrædhed/skudfølsomhed.  

Stambogen påføres teksten: ”Er avlet efter DMKs og DKKS anbefalinger”.  

”DKK – bog(b)”: Stambogsførte FCI-forældre, HD-fri A-B.  

På begge typer stambog ønskes en henvisning til Klubbens hjemmeside.  

Generalforsamlingens høres! Forhandlinger indledes efter generalforsamlingen    

 

2) Beretning fra udvalg 

   Aktivistudvalg 

a. Der er kommet en mødeindkaldelse til Kontaktmandsmøde 3/6 2012 kl. 12.00 

med flg. dagsorden: 

 

”Valg af dirigent og referent. 



1. Nye aktivistregler. (forslag vedhæftet) 

2. Love.  

3. uddannelse af aktivister. 

4. Indkommende forslag / gode ideer. 

5. Evt. 

 

I tidsrummet 10.00-12.00 samme dag og sted er der indkaldt til møde imellem 

bestyrelsens kontaktudvalg og aktivistudvalg.” 

 

Bestyrelsen har ikke på dette møde detaljeret behandlet det fremsendte forslag. 

Førstehåndsindtrykket er positivt. Kontaktudvalget arbejder videre med forslaget. 

 

 Udstillingsudvalget  

a) Treklubudstillingen 4/8 2012 er på skinner 

b) FJDs udstilling 10/6 2012 på Fyn er ligeledes på skinner. 

 

 Markprøveudvalget 

 

a) Skal der igen afholdes markprøver i klubregi på Fyn? Lars igangsætter det 

forberedende arbejde med henblik på at være prøveleder for en efterårsprøve på 

Fyn i 2014. Lars indstilles til deltagelse i først kommende prøveleder kursus.  

b) Forårsmarkprøven 2012 blev flot afviklet. Der skænkes fodertønder til 

terrængivere. Tovholder HRA. 

 

 

 

 Efterskudsudvalget   

a) Schweissprøve 11/8 i Thy. Der er endnu ikke opnået tilladelse fra skov og 

naturstyrelsen. PR arbejder på sagen. 
b) Niels Kraemer vil gerne stå for afholdelsen af schweissprøve på Bornholm. 

Efterskudsudvalget tager kontakt til Niels Kraemer i den forbindelse. 

c) DMK’s apporteringsprøve afholdes på Fyn og Sjælland 2/6. 

 

 Uddannelsesudvalget  

a) Medlemmerne af uddannelsesudvalget planlægger et studiebesøg til DKK’s 

uddannelser forskellige steder i landet. 

b) Der arbejdes videre med det aftalte. 

 

 

 Bestyrelsens Kontaktudvalget  

a) Se aktivistudvalg 

 

 Informationsudvalget  

 

a) Medlemslogin til vores hjemmeside bør overvejes. Informationsudvalget bedes 

komme med et oplæg. 

b) Der er tilgået JM (Webredaktør) samt HRA kritik af manglende aktiviteter og 

informationer om Gr.M.. Carsten Eriksen har tilbudt at være med til at løfte 

opgaven. HRA og MV tager kontakt til Carsten, for at diskutere mulige 

initiativer.  

 



 

 

 Koordinationsudvalget  

a) Aktivitetskalender bør opdateres og offentliggøres! 

 

 Lovudvalget  

a) Klubbens love og regler skal moderniseres og opdateres. Tovholder HRA og 

MV. Tidsfrist ultimo 2012.  

 

 Andet 

a) Diplomer. Skal kunne downloades fra Prøvelederforum på vor hjemmeside? 

PR sørger hurtigst muligt for at dette implementeres. Alle prøveledere 

opfordres til at benytte fotopapir ved print af diplomer. 
b) Esbjerg-området afholder 16/6 Holdapportering i Esbjerg 

 

 

3) Avlsvejledning 
a. En specifik han hunds HD egenskaber blev diskuteret. Avlsvejledningen indstiller at brugen 

af hanhunden sættes i bero, indtil der foreligger et passende antal bedømte HD-fotografier af 

afkom. Bestyrelsen bifalder indstillingen. 

b. Til bestyrelsens store tilfredshed har Palle Jørgensen meddelt at han genopstiller som 

avlsvejleder.  

c. HRA ønsker nedsat et avlsråd. Det skal bestå af avlsvejledning og et el. flere 

bestyrelsesmedlemmer samt gerne et el. flere føl med interesse i avlsarbejdet. HRA 

foreslår at Lena Gillstedt indtræder i et evt. avlsråd. Rådet nedsættes af bestyrelsen og 

arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. Målet er at bevare og fastholde principperne 

for klubbens avlsarbejde samt sikre at opdrættere og hvalpekøbere får opdateret og 

”professionel” rådgivning. Bestyrelsen forventer ligeledes en øget internationalisering af 

avlsarbejdet i de kommende år. Emnet færdigbehandles efter generalforsamlingen. 
d. Avlsvejledningen og HRA foreslår at hvalpepakken digitaliseres og gøres tilgængelig via 

vores hjemmeside. Emnet færdigbehandles efter generalforsamlingen. 
e. Betaling for optagelse på hvalpeliste contra betaling for vejledning. Reglernes ordlyd 

opdateres, så al tvivl undgås. Indtil da forvaltes reglerne som de er tænkt i forbindelse med 

seneste revision. Pr. parring betales aktuelt 400,-, delt ligeligt imellem tæve og hanhunde ejer. 

Det påhviler tæve ejeren at foretage en samlet indbetaling. Vælger tæve ejeren, ikke at gøre 

brug af muligheden for offentliggørelse på hvalpelisten, ændrer dette ikke på at der samlet 

betales 400,-. 

 

4) Samarbejdspartnere m.m.  

FJD: 

 Anlægsprøveudvalget inviterer til seminar i Ejby hallen på Fyn den 10/6 kl. 16:00. 

Bestyrelsen og avlsvejledningen er inviteret. 

 Gruppe- og fællesmøder har været afholdt i maj. Referater på vej! 

 Fællesmødet har vedtaget, at specialklubberne bidrager til Markudvalgets aktiviteter 

med 5 kr. pr. medlem pr. år. Øvrige bidrag uændret. 

 FJDs bestyrelse ønsker fælles tiltag for at styrke markedsføringen af vore racer. 

Bestyrelsen ønsker planlagt en temadag. 

DKK: 

 Har på forespørgsel fra FJD v. HRA afvist, at godtage specialklublove, der kræver 

gyldigt jagttegn for at kunne indtræde i en specialklubs bestyrelse. 



 DKKs bestyrelse har afvist FJDs ønske om høringsret ved udnævnelse af gruppe- og 

allround eksteriørdommere. HRA ønsker derfor at tilbyde DKKs fremtidige gruppe- 

allrounddommere et indblik i de stående hundes arbejdsområder og historie.  

DJU: 

 Indstillede dommerelever er godkendt og lagt på listen, så de kan dømme 

uautoriserede markprøver 

 Planlagt møde forventes aflyst. Næste møde afholdes i oktober. 

 De af klubben indstillede apporteringsprøvedommere er i gang med deres uddannelse! 

KLM-I: 

 Generalforsamling afholdes 30/9 2012. HRA ønsker, at Finland tilbydes 

observatørstatus. Præsidium er tilskrevet. 

 Den tyske klubs 100 års jubilæums B-HZP. Vi bør finde to-fire hunde til at 

repræsentere DMK. Tovholder HRA m.fl. 

 

5) Ansvarsbeskrivelser  

 Færdiggøres og offentliggøres så vidt muligt inden generalforsamlingen. Deadline for 

fremsendelse til sekretæren er 8/6. 

 

6) Videre arbejde med handlingsplan  

 Fremlægges på generalforsamling, som bestyrelsens bud på den fremtidige vej for 

klubben. MV foretager evt. opdateringer. 

 

7) Gentænkning af besættelse af udvalgs og tillidsposter  

 Overført fra sidste møde. Udgår herefter afsluttet. 

 

8) Generalforsamling 

 To indkomne forslag: Kragepral og lodtrækning på (egne) markprøver. 

 Herudover er der modtaget udkast til nye aktivist regler. Diskutters med 

aktivistudvalget 3/6 2012. 

 Tage og Søren ønsker ikke genvalg som suppleanter.  

 

 

9) Evt. 

 Mødet afsluttet i god ro og orden. Dato for næste møde aftales efter 

generalforsamlingen. 

 


