-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat bestyrelsesmøde, 9. maj 2014.
Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30
Deltagere: Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Lars Pedersen (LP), Henrik Raae Andersen
(HRA), Peter Jürgensen(PWJ), Sussie Mattsson(SM), Jette Andersen(JA), Thomas Elgaard
Nielsen(TE), Morten Vestergaard (MV), Palle Jørgensen(PJ), Gunner Bertelsen(GB), Pernille
Legind(PL).
Afbud: Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
Landsudstilling flot gennemført.
Forårsmarkprøve godt gennemført. Der kunne have været lidt flere fugle lørdag. Søndag
derimod godt besat.
Schweissprøver godt gennemført. Prøven i Kongelunden desværre ikke gennemført grundet
stormfældning.
Jagt- og outdor messen OOC. Vi havde ikke fået god placering. DMK’s stand virkede godt.
Der kan stadig strammes op på udvalgenes fremsendelse af forberedende materiale til
bestyrelsesmøder.
Godkendt uden anmærkninger.
2. DMK
 Avlsvejledning
a) Indstik til stambøger. Her trænger vi til noget tidssvarende.
Folder udarbejdet af TN, vedtaget som nyt materiale. Herunder et års gratis
medlemskab til nye medlemmer.
b) Forslag til tæveliste.
Det blev besluttet, at der skal være en tæveliste. Det blev ligeledes besluttet,
at prøve og sundhedskrav for optagelse skal være identiske med de
tilsvarende på hanhundelisten.
Avlsvejledningen udarbejder et revideret udkast til regler for tæveliste.
c) Mentaltest.
Beslutning: Der arbejdes videre, herunder særligt med udarbejdelse af DMK’s
foreløbige ønske profil. Avlsvejledningen forestår dette arbejde. I den
forbindelse er det nødvendigt, at avlsvejledningen uddanner sig til mental
testere.
d) Hvalpelisten/ kommende parringer (se bilag).
8 parringer i 2014 har givet 71 hvalpe, med 7 hanhunde. Yderligere 11 parret
med 8 forskellige hanhunde. Planlagt 8 med 5 hanhunde. Dette er for den
danske population.
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e) Orientering om undersøgelse af optagelsesmuligheder for danske Kl.M’ere i
Dogbase.
Vi afventer en prisindikation. PJ arbejder videre. Bestyrelsen bifalder
initiativet.


Økonomi m.m.
a) Gennemgang af regnskab for 2013. Se bilag.
Det blev gjort opmærksom på, at at det gennemgåede regnskab endnu ikke
er revideret. Det er planlagt at regnskabet revideres 21/5.
b) Der skal findes en ny placering til arkivet.



Henvendelse fra medlemmer
a) Ansøgning om Münsterländer pokalen.
HRA tager sig af uddeling års pokalerne.



Øvrigt.
a) Planlægning af vores "visionsmøde/ hvad er vores mål for vores
bestyrelsesarbejde de næste 2 år. Vi skal finde en weekend, hvor de fleste
kan deltage.
Det bliver 16/8 og dermed aflyses bestyrelsesmødet 29/8. PWJ arrangerer
lokalitet.

3. Beretning fra udvalg
 Aktivistudvalg
a) Grundet manglende tilmeldinger har aktivistudvalget desværre måttet aflyse
det aktivistmøde der var planlagt til 10/5.
Bestyrelsen finder det kritisabelt at aktivistområderne ikke, i det mindste,
kan ulejlige sig til at melde afbud i god tid.
MV tager en nærmere dialog med aktivist udvalget.


Udstillingsudvalg
a) Per Madsen tager sig af udstillingen på Fyn.
Charlie Lemtorp har overdraget viden m.v. til Per.

b) Procedure for udpegelse af dommere til de forskellige udstillinger, skal
udarbejdes hurtigst muligt.


Markprøveudvalg
a) Forår 2015 der har Carsten Trøjborg bestilt terræn omkring Bygholm.

b) Vinderklasse 2014. Der arbejdes på evt. leje os ind på et gods på syd
Sjælland/Lolland, eller om vi kan lave en kontrakt med lodsejer over en flere
årig periode, mod betaling af nedlagt vildt.
Men vi har en opgave her, der begynder at trænge sig på.
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Efterskudsudvalg
a) Planlagte schweissprøver er tilrettelagt og annonceret.
16/8 i Thy arealet er på plads.

b) Afslutning på regler til DMK apporteringsprøve.
JA sender den endelige version til HRA, som herefter fremsender til DKK.


Uddannelsesudvalg
a) Der er afholdt et arbejdsmøde(referat) og 2 mindre koordineringsmøder.

b) Arbejdet med beskrivelse af uddannelsen er godt i gang. Overordnet bliver
uddannelsen opdelt i tre dele.
 Grundinstruktør uddannelse.
 Jagthunde instruktør uddannelse.
 Specialist instruktør uddannelse
Instruktører der har gennemgået grundinstruktør og jagthunde uddannelsen
skal herved blive i stand til at hjælpe ekvipager fra hvalp til færdiguddannet
alsidig jagthund.
c) Udvalget har som ambition, at præsentere uddannelsen samt en plan for
implementeringen, på dette års general forsamling. Udvalget håber, men kan
ikke garantere, at første kursus afvikles i efteråret. Det vil i så fald være
grundinstruktør uddannelsen.
d) 26/4 var uddannelsesudvalget vært ved at arrangement for aktivisterne. Der
var desværre dato sammenfald med bl.a. Jagt- og outdor messen i OOC. For
at sikre tilstrækkelig deltagelse blev arrangementet derfor åbnet for alle
medlemmer af DMK.
e) Næste møde i uddannelsesudvalget er 23/5


Bestyrelsens Kontaktudvalg
a) Ingen mødeaktivitet.



Informationsudvalg
a) Münsterländeren:
Informationsudvalget (TN) udarbejder et forslag til generalforsamlingen
omkring nedlægning af Münsterländeren, som det blev givet bestyrelsen til
opgave på seneste general forsamling, jf. pkt. 2) , 2 årsregnskab 2012.

b) Hjemmesiden:
Statistik siden lanceringen sidste år:
319 indlæg
63 emner i forummet med 252 svar
~50.000 besøgende
~200.000 sidevisninger
Gennemsnitligt tidsforbrug på siden 4:06
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54% besøgende er mænd, 46% kvinder
90% besøgende er fra Danmark, 0,01% er fra Tanzania
71% bruger PC, 19% bruger tablet, 10% bruger mobiltelefon
De mest besøgte sider:
Forside
Hvalpeliste
Debatforum
Nyheder
Links
Hanhunderegistret
DMK lokalt
c) Ny Münsterländer base er under udarbejdelse! (Præsentation)
Beslutning arbejd endelig videre med dette.
d) Hjemmesiden i øvrigt.
Der arbejdes løbende med at overføre gammelt materiale.
Der arbejdes til stadighed med etablering af yderligere struktur på data.
Bemærk, data og dermed hjemmesiden bliver aldrig bedre end det der
indsendes.



PR udvalg
a) Succesfuld deltagelse i Jagt og Outdoor messen i OCC
I forbindelse med ovenstående er der udarbejdet:
50 stk. t-shirts til brug for lignende arrangementer
250 ”Velkommen til DMK”-foldere

b) Vedr. ”Velkommen til DMK”-folder:
Pga. manglende opmærksomhed og for lidt tid er det oprindelige afsnit om,
at første års medlemskab i DMK er gratis, ikke blevet ændret. Folderen er
derfor ikke blevet omdelt på ovennævnte messe.
Det er fortsat PR-udvalgets holdning, at ideen om et års gratis medlemskab
kan være fordelagtigt, og i hvert fald et interessant eksperiment.
Men, vi anderkender i høj grad også, at denne model kan give kasseren en
forhøjet arbejdsbyrde.
PR-udvalget ønsker derfor at diskutere metoder, som gør det muligt at
implementere modellen, uden at kasseren belastes.
Se tidligere under avlsvejledning
c) ”Münsterländeren – den alsidige jagthund” er nu set mere end 1.250 gange
på Youtube!
d) Vi mangler fortsat medlemmer til PR-udvalgt – ideer til kandidater ønskes.


Lovudvalg
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a) Ingen mødeaktivitet.
b) Anbefaling: Arbejdet med revision af klubbens love sættes i bero til
diskussionen og evt. beslutninger om FJD’s fremtid er afklaret. Ligesom
opblødningen i DKK’s nye fortolkninger af ”Love for Specialklubber” bør
endelig afklares.


Udvalg for internationalt arbejde

a)
b)
c)
d)

Henrik er tovholder.
Ingen mødeaktivitet.
Ansvarsbeskrivelse. PWJ udarbejder.
Udvalget er allerede involveret i en stor del af arbejdet i KLM-I, ligesom
udvalgets medlemmer konstant udbygger klubbens og personlige netværk til
gavn for DMK. Hele udvalget deltager f.eks. i det tidligere nævnte
arbejdsudvalg, der arbejder med anlægsprøverne.
e) I de næste år bør udvalget arbejde på at styrke kontakten til særligt Sverige,
Norge og Finland, således at vi bidrager med vore erfaringer fra bl.a.
samarbejdet i KLM-I. Vi kunne passende starte med at sende et par
repræsentanter fra udvalget til SVK’s Avlskonference 6. – 7.6 2014 i
Arboga! Jeg har forespurgt om vi må tilmelde d. 10.5 – anmeldelsesfristen
var 1.5. svar afventes d.d.
HRA og evt. GB deltager.
4. Orientering fra/om samarbejdspartnere
 KLM-I
a) Sverige og Finland har formelt ansøgt om medlemskab. Deres ansøgninger
vil blive behandlet på KLM-I’s generalforsamling i oktober.
b) På samme generalforsamling vil initiativtageren til KLM-I Bernd-Dieter
Jessinghausen (BDJ) fratræde som præsident og blive afløst af Dietrich
Berning (DB). På generalforsamlingen vil jeg foreslå, at BJD bliver hædret
med titlen ”Ærespræsident”.
c) Jeg vil gerne foreslå, at BDJ tildeles DMK’s guldnål og æresmedlemsskab
for det utrættelige arbejde, han siden 2003 har udført for at udbrede og
styrke det internationale samarbejde mellem de nationale klubber for Kleiner
Münsterländeren (og Grosser Münsterländeren) med det primære mål at
fastholde arbejdet med den klassiske Kleiner Münsterländer, som en alsidig
jagthund, før skuddet og efter skuddet. Jeg er sikker på, at de visioner BDJ
har haft for det internationale samarbejde vil blive styrket og række langt ind
i fremtiden – til gavn for ikke mindst DMK.
d) Samme BDJ og DB, som præsident for vor tyske søsterklub samt ikke
mindst LG Schleswig-Holstein med formanden Thomas Böttcher sikrede, at
vi i dette forår fik gennemført de første officielle VJP’er i Danmark.
e) At konceptet omkring fastholdelsen af den alsidige Münsterländers anlæg og
egenskaber breder sig som ringe i vandet ses bl.a. i Frankrig, hvor man
indfører en prøve/registrering af ”spurlaut” og ”sichtlaut”. I USA er en ny
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”Landesgruppe” under vingerne af vor tyske søsterklub under dannelse for at
sikre fastholdelsen af den alsidige Münsterländer.
f) Ovennævnte koncept bliver understøttet af det nye internationale avlsudvalg
som PJ har sæde i. Jeg er sikker på at Palle kan berette om arbejdet her.
g) Næste møde i Præsidiet er primo august.


FJD

a) Samarbejdet i FJD mellem den kontinentale og engelske gruppe fungerer
særdeles godt, ligesom samarbejdet i den kontinentale gruppe fungerer
udmærket.
b) FJD deltager i øjeblikket i et samarbejde med DJ om de nationale
forvaltningsplaner for agerhøne og hare, ligesom vi deltager i arbejdet frem
mod udsætningsforliget i 2017. Markvildtudvalget yder i denne
sammenhæng en stor indsats.
c) FJD har i samarbejde med DKK afholdt et velbesøgt og meget rost
eksteriørdommerseminar for gruppe 7 og allround dommere. DMK var
repræsenteret af Kaj Hansen og Gunner Bertelsen.
d) De seks klubber i den kontinentale gruppe, der arbejder med
implementeringen af JGHV’s avls- og jagtduelighedsprøver har et særdeles
godt samarbejde gennem deres fælles arbejdsudvalg.
e) Arbejdsudvalget er i færd med at arrangere op til fem HZP’er fordelt over
hele landet. Disse vil blive afholdt i weekenden 6. og 7.9 2014. Carsten
Lundhøj, formanden for Langhårsklubben, og jeg forsøger i de næste
måneder at få de endelige aftaler på plads om brug af JGHV’s prøvesystem i
Danmark. Vores første prioritet er dannelsen og anerkendelsen af en dansk
prøvearrangerende organisation i JGHV’s rammer med foreløbig deltagelse
af de seks klubber, der er med i arbejdsudvalget.
f) De næste møder (fællesmøde og gruppemøder) i FJD afholdes d. 14.5 2014.
g) På fællesmødet vil formandskabet fremlægge et oplæg til diskussion om
fremtidens FJD ligesom der arbejdes på at give FJD en skarpere
offentlighedsprofil gennem fælles events og markedsføringstiltag.
h) Personligt er jeg ikke i tvivl om at et bredere og styrket samarbejde mellem
FJD’s specialklubber, er den vej vi bør betræde for i fremtiden at sikre
udbredelsen af og jagten med de stående jagthunde. De kommende tiltag vil
blive sat til diskussion og formidlet til specialklubbernes bestyrelser.


DKK

a) DMK har et særdeles godt samarbejde med DKK. Der er i dag en stor
gensidig respekt for hinandens arbejde. Den tidligere fremsendte mail til
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HRA fra DKK’s formand omkring klubbens avlsarbejde og vor information
til medlemmer om avl vidner om dette.


DJU

a) Referat fra 29.1 2014 er offentliggjort og tilgængeligt.
b) Som nævnt på tidligere bestyrelsesmøder fungerer samarbejdet ikke
tilfredsstillende, selvom det en kort overgang så ud til, at dette var forbedret.
Det er min opfattelse, at det dårlige samarbejde i høj grad belastes af en
mangel på indsigt og forståelse for arbejdet i DJU og respekt for de
tilknyttede organisationers interesser – særligt FJD’s og specialklubbernes.
c) DJU har afholdt et velbesøgt og velgennemført dommerseminar for
markprøvedommere m.fl..
d) Thomas Moltesen Hansen (TMH) forlader DUV med udgangen af året. Efter
TMH’s ønske har udvalget konstitueret sig med en ny formand Ove Nissen
Nielsen allerede nu.


DJ

a) Inter nyt.
5. Generalforsamling
a) Dirigent. HRA forespørger Harris.
b) Diskussion af indkomne forslag
a) Ændrede regler for hanhundelisten.
b) Ændrede avlsregler.
c) Münsterländeren, se tidligere.
c) Formaliteter. MV sørger for offentliggørelse af forslag.
6. Evt.
a) Sekretæren blev bevilget 6000kr. til indkøb af en bærbar computer.
b) Palle tager til Fulda for at deltage i KLM-I avlskommissionsmøde. Det er
vedtaget at GB også deltager.
c) Det forventes at FJDs fremtidsudvalg indkalder bestyrelsen til møde i juni.
d) PWJ har fremsendt en begrebsforklaring (til hanhundeliste, hvalpeliste osv.)
Avlsvejledningen læser korrektur (andre er også velkommen til at
kommentere.)

7. Godkendelse af referat.
Godkendt enstemmigt.
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