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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Referat generalforsamling, 14. juni 2014. 

 

Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby 

 

 

Dagsorden: 
a. Valg af to stemmetællere  

b. Valg af dirigent  

c. Valg af protokolfører  

d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse  

e. Aflæggelse af regnskab til decharge  

f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning  

g. Opstilling af kandidater  

h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer  

i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter  

j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant  

k. Avlsarbejdet i det forløbende år  

l. Evt. valg af avlsvejleder(e)  

m. Behandling af indkommende forslag  

n. Evt. nedsættelse af udvalg  

o. Eventuelt 

 

Referat: 
a) Valg af to stemmetællere  

Peter Ringgaard og Tage S. Nielsen valgt. 
 

b) Valg af dirigent  

Harris Jensen valgt 
 

c) Valg af protokolfører  

Morten Vestergaard blev valgt. 

 

d) Aflæggelse af årsberetning til godkendelse  

 

Velkommen til Dansk Münsterländer Klubs generalforsamling 2014. Sædvanen tro vil jeg 

bede forsamlingen rejse sig og med et øjebliks stilhed mindes de medlemmer og andre med 

tilknytning til  

Dansk Münsterländer Klub, der er gået bort i det forgangne år.   

Tak!  

 

Klubåret 2013/2014 er på mange måder et skelsættende år for Dansk Münsterländer Klub. Et 

år hvor mange af de ideer og initiativer, der er blevet arbejdet med i de senere år, er blevet 

forløst eller er godt på vej til at blive forløst. Det gælder f.eks. dele af bestyrelsens arbejde, 

som jeg vil tillade mig at fokusere på i denne beretning. 
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Vi, bestyrelsen har i de seneste år arbejdet med organisering og formalisering af 

bestyrelsesarbejdet, udvalgenes arbejdsområder etc. Vi er nu så langt med dette arbejde, at 

Dansk Münsterländer Klub organisatorisk er godt rustet til at tage hul på udfordringerne i de 

kommende år. 

 

Vi har i dag et særdeles godt samarbejde i bestyrelsen og med klubbens udvalg. Og 

effektiviteten i bestyrelsens og udvalgenes arbejde bliver bedre og bedre. Selvom der på 

nogle områder stadig er plads til forbedringer.  

 

En vel organiseret klub med en vel fungerende bestyrelse er og bliver nødvendig for at møde 

fremtidens udfordringer - og er ikke mindst en forudsætning for at nå de mål, vi sætter os. 

 

Og udfordringer er der nok af! Særligt når vi som bestyrelse har valgt at være innovative, 

nytænkende og for nogle medlemmer måske også en gang imellem lidt kontroversielle. Det er 

vigtigt for os som bestyrelse at være en aktiv bestyrelse – og ikke en bestyrelse, der affinder 

sig med blot ”at administrere” klubbens interesser og dertil knyttede arbejdsopgaver. 

 

Denne tilgang til bestyrelsesarbejdet har betydet en række kursændringer i forhold til vores 

hidtidige tilgang til bl.a. målgrupper, samarbejdspartnere og ikke mindst avlsarbejdet. Den 

røde tråd i vores tilgang til store dele af bestyrelsesarbejdet og som nævnt ikke mindst 

avlsarbejdet er den alsidig Münsterländer til brug på mark, på vand og i skov før skuddet og 

efter skuddet - til jægeren. 

 

Vi skal i de kommende år sætte fokus på jægeren og forsøge at identificere hans ønsker til 

Münsterländeren som hans foretrukne jagthund. Vi skal tænke mere jagt og mindre sport! 

 

Vi skal med det udgangspunkt forsat styrke de samarbejdsrelationer, der hjælper os til at 

opfylde vore mål. 

 

Personligt er jeg ikke i tvivl om at vore racers fremtid ligger i styrket nationale samarbejder 

på tværs af raceskel samt ikke mindst i det internationale arbejde, hvor vi allerede i dag yder 

en stor og værdsat indsats, der giver indflydelse og respekt.  

 

I klubbens avlsarbejde ses den røde tråd måske tydeligst, idet vi har valgt at eksponere vore 

avlshundes alsidighed. Vi har valgt at eksponere jagthunden frem for sportshunden.  

 

Dette ses på vor hvalpeliste, hvor forældredyrenes alsidighed og efterskudsfærdigheder først 

og fremmest bliver eksponeret. 

 

Og det ses i bestyrelsens nye forslag til Regler for optagelse på klubbens hvalpeliste, som 

kommer til afstemning senere i dag.  

 

Ligesom det vil kunne ses i vore administrative ændringer til optagelse i Hanhunderegisteret. 

 

Mere formelt ses det allerede i klubbens og DKK’s krav til at kunne stanbogsføre vore racer 

med en stambog+. 

 

Nu kan administrative regler ikke stå alene, når vi ændrer tilgangen til bl.a. vort avlsarbejde. 

Vi er også nødt til at have en praktisk tilgang for at kunne identificere de jagthunde, vi 

ønsker, der skal indgå i fremtidens avlsarbejde. 
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På dette område spiller brugen af anlægs- og jagtduelighedsprøver en helt central rolle.  

 

Forårsanlægsprøven/VJP, Efterårsavlsprøven/HZP, Fuldbrugsprøven og IMP-A og B 

opfylder alle de krav, vi måtte sætte for at identificere vore avlshundes alsidighed og er derfor 

essentielle for klubbens fremtidige avlsarbejde. Ligesom de ikke mindst giver jægeren et 

særdeles godt og håndterligt udgangspunkt i uddannelsen af hans/hendes alsidige jagthund. 

 

Og vi er kommet i gang! Med Dansk Münsterländer Klub som initiativtager og i et 

forbilledligt samarbejde med fem andre kontinentale klubber og vor tyske søsterklub, ikke 

mindst LG Schleswig-Holstein blev de første officielle forårsanlægsprøver afholdt i dette 

forår. 

 

Ligesom DMK var vært ved afholdelsen af den første officielle IMP-A og den endnu 

uofficielle IMP-B sidste efterår. 

 

I dette efterår planlægges afholdelsen af de første officielle Efterårsanlægsprøver. 

 

De kommende år i Dansk Münsterländer Klub vil blive præget af forandringer – positive 

forandringer – og jeg er sikker på at medlemmerne, aktivisterne, bestyrelsen og ikke mindst 

jægerne hurtigt vil kunne se de indlysende fordele, der er ved at sætte jagthunden i centrum. 

Jeg føler mig overbevist om, at de initiativer, som vi er foregangsklub for i disse år, med tiden 

vil have samme store positive effekt, som da klubben var blandt initiativtagerne og 

foregangsklub til etablering af Fuldbrugsprøven i starten af 80’erne.   

 

Også på andre fronter er der taget initiativer til forandringer. Formandskabet i FJD har på 

FJDs seneste bestyrelsesmøde præsenteret et oplæg til debat om fremtidens FJD. Dette oplæg 

vil jeg præsenterer for generalforsamling som afslutning på denne beretning. 

 

Der er dog en alvorlig trussel mod hele den måde, vi med rette skal forvente en velorganiseret 

Dansk Münsterländer Klub fungerer på i fremtiden: En udpræget mangel på medlemmer, der 

kan og vil bidrage til klubbens organisatoriske liv. Vi mangler engagererede medlemmer i 

flere udvalg m.m., ligesom vi driver rovdrift på flere af de, der i forvejen bidrager. 

 

Jeg har sagt det før og siger det gerne igen: Spørg ikke hvad Dansk Münsterländer Klub kan 

gøre for dig – Spørg hvad du kan gøre for Dansk Münsterländer Klub! 

 

Det var mange ord om fremtiden. Så nu vil jeg koncentrere mig lidt om det seneste klubår. 

 

Jeg kan endnu en gang med glæde konstatere, at vore hunde og aktive hundeførere endnu et 

år præsterede særdeles godt i det etablere prøvesystem. Ikke mindst på fuldbrugsprøverne. 

Fuldbrugsprøverne er for mig den fuldbefarne jagthunds svendeprøve. Og så fik vi hele fem 

Jagtchampions i klubåret. Et stort tillykke skal lyde herfra til de, der i denne sammenhæng 

opnåede egne mål elle delmål.  

 

Jeg kan konstatere, at vi i vort avlsarbejde fastholder de udstukne prioriteringer for sundhed, 

brugsegenskaber og eksteriør. Glædeligt at vi har fremgang i antallet af hvalpe. 

 

Og når jeg, vi nu er ved avlsarbejdet – særligt fremtidens avlsarbejde – så er opdrætterne en 

meget stor og helt nødvendig del af den fremtid, jeg tidligere i denne beretning har skitseret. 

Jeres engagement til at avlskåre jeres tæver på nye præmisser er helt essentielt. Jeres vilje til 

på et dokumenteret grundlag at avle jagthunde til jægeren er afgørende for klubbens og ikke 

mindst vore racers fremtid. 
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En anden og ligeledes helt essentiel rolle indtager klubbens aktivister. I skal hjælpe til med at 

uddanne vore hunde og ikke mindst fremtidens jægere, så de bliver en bliver effektive 

ekvipager på Dianas stier. Så vore hunde på praktisk jagt kan vise deres værd. I er om nogle 

klubben garanter for veluddannede Münsterländere til etisk korrekt jagtudøvelse.  

 

Desværre må jeg konstatere, at de intentioner for fremtiden som klubbens aktivister gerne 

skulle udstikke for egen uddannelse og det lokale arbejde, lader vente på sig. Der skal herfra 

lyde en meget direkte opfordring til alle klubbens aktivister. Bak op om jeres Aktivistudvalg. 

Uden jeres engagement og aktive indsats intet Aktivistudvalg. 

 

Jeg vil også gerne komme med en opfordring til alle de medlemmer/jægere som ikke er her i 

dag og som ikke bruger vor klub særlig meget. Når du/I læser denne beretning, så kontakt 

gerne bestyrelsen eller skriv på vort debatforum, hvad du/I ønsker af Dansk Münsterländer 

Klub! 

 

Før jeg slutter af med at præsenterer oplægget fra FJDs formandskab, vil jeg takke 

bestyrelsen og avlsvejledningen for godt samarbejde, en solid og engageret arbejdsindsats. Vi 

er et godt team – og I forstår at holde ikke mindst formanden til ilden! 

 

En stor tak skal også lyde til alle jer, der yder en indsats i aktivistområderne/studiekredsen, 

som prøveledere, hjælpere og i klubbens udvalg. Jeg har sagt det før og siger det gerne igen: 

Jeres indsats er uvurderlig og meget, meget værdsat. 

 

En stor tak til nationale og internationale samarbejdspartnere for samarbejdet idet forgangne 

klubår. 

 

Jeg vil rette en stor - ikke mindst personlig - tak til klubbens næstformand Peter Ringgaard, 

der i dag vælger at forlade bestyrelse. Peter er for mig Nordjyllands svar på Georg Clooney – 

altid korrekt, afslappet, saglig og ofte med et glimt i øjet – ”du ved”! Peter har været hele 

vejen rundt i vor organisation: Aktivist, prøveleder, udvalgsformand og -medlem og 

mangeårig næstformand. Han er desuden jæger og opdrætter, aktiv hundefører og meget, 

meget mere!   

 

Peter, du har været en loyal og meget værdsat næstformand. Jeg har sat stor pris på vore 

sparringer, hvor jeg ofte har nydt godt af din jyske sindighed og gode råd. 

 

Jeg husker endnu tydligt vort første møde ansigt til ansigt på et aktivistseminar i 1996 i en af 

de værste isvintre, jeg har oplevet. Jeg sad den gang i avlsvejledning og under en lille 

spadseretur efter frokosten på anden dagen af føromtalte seminar, blev jeg passet op af Peter, 

der ville snakke avl. Han indledte med: ”Tror du ikke det ville være en god ide, at avle lidt 

hyrdehund ind i vor Kleiner Münsterländere. De er sgu ikke til at dressere”. Først troede jeg, 

at manden – altså Peter – var faldet ned fra månen, men historien viser jo, at vi havde brug for 

en større dressurbarhed i vore hunde. Det har vi heldigvis fået – også uden brug af 

hyrdehunde i vort avlsarbejde. Men Peter havde allerede den gang en pointe om Kleiner 

Münsterländerens dressurbarhed. 

 

Peter har for sin store indsats endvidere modtaget klubbens guldnål. 

 

Kære Peter, tak for din store indsats for Dansk Münsterländer Klub. Tak for dit venskab. 

 

Formandens beretning herefter godkendt 
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Som afslutning på sin beretning præsenterede HRA tidligere omtalte debatoplæg fra FJD’s 

Formandskab.    

 

 

e) Aflæggelse af regnskab til decharge  

 

Se bilag: 

 

EL gennemgik punkterne: 

1. Statistik medlemmer gennem de sidste 9 år 

2. Årsregnskab 2013 

 

 

 

f) Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning  

Det var desværre ikke muligt for nogle af aktivistudvalgets medlemmer at deltage i 

generalforsamlingen. Aktivistudvalget vil sørge for at få et referat på hjemmesiden hurtigst 

muligt. 

 

 
g) Opstilling af kandidater  

 

På valg er: 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Peter Ringgaard (Jylland) – modtager ikke genvalg 

Erik Lillesøe (Fyn med omkringliggende øer) – modtager genvalg 

Lars Pedersen (frit mandat) – modtager genvalg 

Da der ikke var opstillet nogle Jyske kandidater, stillede Peter Jürgensen sit mandat (frit  

mandat) til rådighed. Peter Jürgensen stillede herefter op til det Jyske mandat. 

Thomas Elgaard Nielsen stillede op til det fri mandat, stillet til rådighed af Peter Jürgensen 

 

Suppleanter: 

Jette Andersen (Jylland) – modtager genvalg 

Thomas Elgaard Nielsen (Sjælland) – modtager genvalg 

Sussie Mattsson (Fyn) – modtager genvalg 

 

Sussie Mattsson (Fyn) – genvalgt 

Der blev ikke opstillet nogen kandidater som suppleant for Sjælland.  

 

Revisorer og suppleant genopstiller. 

Edmund Andersen (revisor) modtager genvalg. 

Christian N. Hansen(revisor) modtager genvalg. 

Birger Weinholdt (revisor suppleant) modtager genvalg. 

 

 

h) Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer  

Jylland: 

Peter Jürgensen  valgt (Jylland) 

Fyn: 

Erik Lillesøe (Fyn med omkringliggende øer) - Genvalgt 
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Frie Mandater: 

Lars Pedersen (frit mandat) – Genvalgt 

Thomas Elgaard Nielsen (frit mandat for en 1-årig periode) 

 

 

i) Valg af tre bestyrelsessuppleanter  

Fyn: 

Sussie Mattsson blev valgt uden modkandidat. 

 

Jylland: 

Jette Andersen blev valgt uden modkandidat. 

 

Sjælland: 

Der blev ikke opstillet og dermed ikke valgt nogen kandidater som suppleant for Sjælland.  

 

j) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant  

Revisorer: 

Christian Nøhr Hansen og Edmund Andersen blev genvalgt uden modkandidater 

Revisorsuppleant: 

Birger Weinholdt blev genvalgt uden modkandidater. 

 

k) Avlsarbejdet i det forløbende år  

Se bilag 

Gunner Bertelsen aflagde beretning for det forgangne år. Herunder en gennemgang af 

nøgletal for avlen i klubben. 
 

l) Evt. valg af avlsvejleder(e)  

Gunner Bertelsen og Palle Jørgensen genopstillede og blev valgt uden modkandidater. 
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m) Behandling af indkommende forslag  

 

1. Forslag til nedlæggelse af Dansk Münsterländer Klubs medlemsblad, Münsterländeren 

 

For:    5 

Imod: 17  

Blanke:     2 

 

Forslaget forkastet, så Münsterländeren vil fortsat eksistere. 

 

2. Forslag til ændring af regler for optagelse på Dansk Münsterländer Klub’s hvalpelist 

 

Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med overvældende flertal 

 

 

3. Bilag (skudtest) til nye regler for optagelse på Dansk Münsterländer Klubs hvalpeliste 

 

Morten Vestergaard fremsatte et ændringsforslag: 

Hunden skal også efter andet skud gå i søge igen 

Det ændrede forslag blev ved håndsoprækning vedtaget med overvældende flertal. 

 

  

 
 

n) Evt. nedsættelse af udvalg  

Ingen forslag 

 

o) Eventuelt 

Diverse kommentarer til hjemmesidens opbygning og brugervenlighed. Specifikt ønskes der 

et link til fødevarestyrelsen omkring import og eksport af hvalpe. 

 

Undtagelsesvis udtrykte Finn Ringgaard ros til bestyrelsen  . 

 

Morten Vestergaard præsenterede nye tiltag til hjemmeside. (Se bilag) 

 

Morten Vestergaard præsenterede uddannelsesudvalgets arbejde og status. (Se bilag) 

Der var stor applaus, til uddannelsesudvalgets foreløbige arbejde. 

 

Henrik Raae Andersen præsenterede de justerede regler for optagelse på hanhunderegistret. 

(Se bilag). Dette gav anledning til en del debat. Dels i relation til selve reglerne og dels til 

blev der sat spørgsmålstegn ved, at reglerne ikke var til afstemning på generalforsamlingen. 
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Herefter var der uddeling af årsnåle: 

 

25 år: 

Ole Tang 

Verner Davidsen 

Frede Nørregård Pedersen 

Søren Kjærem Nielsen 

Kresten Junker 

Eva Bruhn 

Kirsten Isager 

Tom Kolmos 

Hans Lau Jensen 

Hans Schack-Jacobsen 

Karl Henrik Haman 

Herluf Videbæk 

 

40 år: 

Harris Jensen 

Peer Jørgensen 

 

Årspokaler: 

Herefter var der uddeling af årspokaler: 

 

Jagtchampion pokalen: 

Hedeskovs Henna, Johannes Mørk. 

 

Præstationspokalen: 

Hans Lau, Uldjydens Pedro 

 

Årets Münsterlænder: 

Hans Lau, Uldjydens Pedro 

 

Münsterländer pokalen: 

Avlsvejledningen 

 

 

Krage pral: 

Verner Vestergaard 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med et hurraråb for foreningen. 

 


