-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat bestyrelsesmøde, 9. november 2012.
Sted: Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby 18.30
Deltagere: Lars Pedersen (LP), Palle Jørgensen (PJ), Henrik Raae Andersen (HRA), Gunner
Bertelsen (GB), Sussie Mattsson (SM), Lars Vandborg (LV), Morten Vestergaard (MV)
Afbud: Tine Broen Nielsen(TN), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR) (p.g.a. sygdom), Jan
Nielsen(JN)
Dagsorden:
1. Fastlæggelse af DO
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
3. DMK
 Konstituering
Uændret frem til næste møde.
 Økonomi m.m.
a) Orientering fra Kassereren
MV videregav en kort orientering fra kasseren. Se bilag.
b) Sponsor
På forespørgsel har Peter Strøbech meldt tilbage, at vi efter hans vurdering
ikke har misholdt vores aftale med UNIQ. Men at vi bør overveje fordele og
ulemper (økonomiske) ved at fastholde UNIQ på aftalen. HRA foreslår, at
UNIQ foreslås løst fra kontrakten pr. 31.12.2012. Vedtaget som foreslået.
HRA kontakter UNIQ. PR - udvalget forestår arbejdet med at finde en ny
sponsor.
c) Aktivitetsdag for Gr.M.
6/4 tovholder Carsten M. Eriksen.
EL kontakter Carsten for en afklaring af behovet for økonomisk støtte.
d) Bidrag til DJUs 75 års jubilæum
DMK giver en gave i størrelsesordenen 1000,- kr.. Tovholder: HRA og EL
e) Bidrag til FJDs Agerhønefond
DMK bidrager med 2500,- kr.. Tovholder: HRA og EL


Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling
Der skal findes 4 datoer imellem nu og generalforsamlingen, heraf en
arbejdsweekend. MV tovholder.



Besættelse af udvalgs- og tillidsposter
Uændret frem til næste møde.



Pokaler/diplomer, – hjemkaldelse af pokaler, fremtidige pokaler, implementering og
brug af diplomer m.m.”
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LV tager dialog med Nicole Lajgaard om evt. overtagelse af opgaven med pokaler
m.m..
DMK diplomer justeres. Der ændres, så der er en skabelon pr. type af prøve. Indtil
videre fastholdes den nuværende baggrund. Mulighed for at udfylde skabelonerne på
PC undersøges. Tovholder SM og PR.


Henvendelse fra medlemmer
a) Ib Vang-Pedersen, DMK’s app.prøve
Sendt til udtalelse i efterskudsudvalget.
b) Bente Lassen, Mentaltest
Bestyrelsen beder avlsvejledningen starte et indledende arbejde op. Bente
Lassen inviteres til at deltage. Tovholder avlsvejledningen.
c) Carsten Trøjborg, FMR – DKJCH
DKKs Udstillingsreglement 2012 (citat s. 57): Hunden skal have opnået 1.
præmie på dansk brugsprøve samt 1. præmie på dansk fuldbrugsprøve samt
en anerkendt placering på vinderprøve samt have HD status A eller B.
Hunden skal tillige have opnået Very Good på FCI-anerkendt udstilling,
efter at den er fyldt 24 måneder. Krydsrevisionen vedr. HD status A-B
mangler i FMR. HRA tilskriver DJU.

4. Beretning fra udvalg
 Aktivistudvalg
Intet nyt.


Udstillingsudvalg
Landsudstilling er annonceret. Alt forløber planmæssigt. Meddelelser kan se på
hjemmesiden.



Markprøveudvalg
a) Lodtrækning markprøver
Lodtrækning i henhold beslutning på generalforsamling gennemført på
efterårsvinderklassen. Evalueres på næste bestyrelsesmøde.

 Efterskudsudvalg
a) Henvendelse fra HRA ubesvaret af udvalg
Se tidligere i ref.


Uddannelsesudvalg
Intet nyt.



Bestyrelsens Kontaktudvalg
Inter nyt.



Informationsudvalg
a) Grundig gennemgang af oplysningerne i vores medier. PR-udvalget har
ansvaret for at opdatere formalia m.m. SM sikrer i første omgang korrekte
oplysninger. Tilgangen til disse sikres medierne imellem.
Den engelske del af hjemmesiden bør nedlægges.
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Koordinationsudvalg
Opfølgning på aktivitetskalender, der bør være noget klart til folks køleskabe inden
årets udgang. Tovholder udvalget



Lovudvalg
Arbejde igangsættes når nye stambogsføringsregler er på plads. Forventeligt efter
31.12. Tovholder udvalget



Avlsvejledning
a) Nye stambogsføringsregler. Svar på DMKs forslag er modtaget fra DKK.
Fremsendt som bilag til mødet.
DKK’s svar på DMK’s ønsker til nye stambogsføringsregler blev debatteret.
HRA skaffer liste over stambogsførte prøver rekvireres fra DKK. På
baggrund af denne liste orienteres DKK om hvilke prøver der accepteres i
forhold til stambog, der anbefales af DMK.
I forhold til Avlsrestriktioner, vil DMK stadig have ” HD-fri A-B alternativt
summen af forældredyrenes HD-index skal være mindst 200. ”
b) Ny PC til avlsvejledningen
Op til 5000,- bevilget til formålet.
c) Input fra PJ
Dialog omkring racens fremtid. Avlsmål, markedsføring.
Münsterländeren skal fortsat være en allround jagthund, ikke kun en
markprøvespecialist.
d) Henvendelse fra John Larsen om aggressiv hund
Avlsvejledningen takker for orienteringen. Er opmærksom på
problematikken.

5. Samarbejdspartnere m.m.
 FJD:
Referater er løbende udsendt samt offentliggjorte. Det forventes, at HRA og Carsten
Lundhøj fra Langhårsklubben får det endelige mandat på FJDs kontinentale gruppes
møde d. 14.11 2011 til at indlede de afgørende forhandlinger med JGHV om
implementeringen af de tyske anlægs- og avlsprøver i Danmark.
FJD har opstillet Erik Petersen som kandidat til DKKs bestyrelse som afløser for Finn
Møller Jørgensen ved valget i dec./jan. Bestyrelsen opfordrer DMKs medlemmer til at
stemme på Erik såfremt han ikke indtræder på baggrund af et såkaldt ”fredsvalg”.


DKK:
Bestyrelsen opfordrer DMKs medlemmer til at sikre genvalg til Erling Olsen, der bl.a.
har været DMKs bestyrelse en god samarbejdspartner med henblik på at ”udforske”
DKKs uddannelser.



DJU:
Referater er løbende udsendt samt offentliggjorte. De af klubben indstillede dommere
til uddannelsen som markprøvedommer er godkendt, p.t. Carsten Trøjborg. Alle
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indstillede medlemmer til hvervet som apporteringsprøvedommere har bestået
eksamen. Bestyrelsen ønsker tillykke!



KLM-I:
DMK får i samarbejde med LG Schleswig-Holstein værtskabet for den første
anerkendte IMP i efteråret 2013. Regler i tysk udgave findes på hjemmesiden. Dansk
oversættelse følger. Tovholder HRA
Præsidiet vil søge at samle Verdensforbundene for stående kontinentale racer i et
samarbejdsforum.
Genvalg til det samlede præsidium. Dog har præsidenten Bernd-Dieter Jesinghausen
meddelt, at han stopper om 2 år. det forventes, at den nuværende præsident for vores
tyske søsterklub Dietrich Berning afløser.

6. Evt.


Holddysten Esbjerg:
Der er ikke umiddelbart nogen der vil overtage ansvaret for at afholde 2013.
Aktivistområderne opfordres til at tage initiativ.
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