-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat bestyrelsesmøde, d. 16. August 2014.
Sted: Gudmehallerne på Fyn, Stærkærvej 1, 5884 Gudme
Deltagere: Erik Lillesøe (EL), Lars Pedersen (LP), Henrik Raae Andersen (HRA), Peter
Jürgensen(PJ), Sussie Mattsson(SM), Jette Andersen(JA), Morten Vestergaard (MV).
Avlsvejledningen: Palle Jørgensen(PJ), Gunner Bertelsen(GB), Pernille Legind(PL).
Afbud: Thomas Elgaard Nielsen(TE).
Dagsorden:
1. Kort evaluering af GF.
GF forløb i det store hele planmæssigt. Stemningen var generelt positiv. Under punktet
eventuelt blev nye regler for optagelse på hanhundelisten diskuteret med stor passion.
Fremmødet var på niveau med tidligere år og dermed mindre en ønskeligt. Det bekymrer
bestyrelsen, at det ikke er muligt at besætte samtlige bestyrelsesposter. Således er der frem til
næste generalforsamling ingen suppleant fra Sjælland. Bestyrelsen takkede ved den lejlighed
sin afgående næstformand Peter Ringgaard for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen.
2. Konstituering efter GF
Inden konstitueringen blev organisationen grundigt drøftet. Det resulterede i en
justering af organisationen, der forventes at styrke evnen til at løfte de mange opgaver
vi har foran os. Hovedteamet i organisationsændringen er samling af opgaver og
ressourcer. Som noget nyt vil der fremover være to næstformænd. En næstformand
med primært fokus på indenlandske aktiviteter og en næstformand med primært fokus
på udenlandske aktiviteter. De to næstformænd udgør sammen med formanden et
forretningsudvalg. Forretningsudvalg dækker de tidligere udvalg: Lovudvalg, udvalg
for internationalt samarbejde og bestyrelsens kontaktudvalg. Forretningsudvalget
varetager også de opgaver der tidligere lå hos sekretæren. Udstillingsudvalget,
markprøveudvalget og efterskudsudvalget samles i et Arrangements- og prøveudvalg.
PR udvalget og informationsudvalget samles i et PR- og medie udvalg.
Konstitueringen blev herefter således:


Formand
Henrik Raae Andersen



Næstformænd
Primært indenlandsk fokus: Morten Vestergaard
Primært udenlandsk fokus: Peter Jürgensen



Kasserer
Erik Lillesøe



Udvalg
a) Forretningsudvalg
Henrik Raae Andersen, Morten Vestergaard og Peter Jürgensen.
b) Uddannelsesudvalg
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Thomas Elgaard Nielsen, Morten Vestergaard, Pernille Legind, Mona
Horsted Storgaard og Nicole Lajgaard. Morten Vestergaard er tovholder.
Peter Jürgensen trækker sig fra udvalget og bestyrelsen har således
fremadrettet kun 2 medlemmer i udvalget.
c) PR og Medie udvalg
Thomas Elgaard Nielsen, Sussie Mattsson og Pia Nielsen. Sussie Mattsson
er tovholder.
d) Arrangements- og prøveudvalg
Peter Jürgensen, Jette Andersen, Lars Pedersen, Lars Vandborg, Carsten
Trøjborg, Michael Pedersen, Pia Nielsen, Charlie Lemtorp og Eva N. Bruhn.
Jette Andersen er tovholder
e) Aktivistudvalg
Tine Broen Nielsen, Jan Heimann og Thorkild Helgesen.
f) Udestående ansvarsbeskrivelser færdiggøres og fremsendes til bestyrelsen
senest 1/11. MV fremsender alle eksisterende beskrivelser i Word format.

3. DMK
 Planlægning af bestyrelsesmøder frem til GF 2015.
2014: 21/11, 2015: 30/1, 28/2(lørdag) og 8/5


Henvendelser fra medlemmer
a) Forslag om oprettelse af et Klub Spor Championat – KLBSCH.
Vedtaget med samme regler som for Ruhår. HRA tager kontakt til DKK



Kort gennemgang af status i udvalg
a) Markprøve:
Vinderklassen på plads
b) Uddannelsesudvalg:
Foreløbig budgetramme godkendt. Aftaler med leverandører skal naturligvis
tage højde for evt. aflysninger. Tilmeldinger er økonomisk bindende.
c) Medie:
Münsterländeren skal opgraderes grafisk i respekt for at udgiften holdes på
et rimeligt niveau. Fokus også for bladet skal være den alsidige stående
jagthund.

4. Avlsvejledning
a) Status nye adgangskrav til hanhundeliste fra hvornår
Fra 1/10.
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b) Status og beslutninger vedr. tæveliste Fra 1/10. Pernille retter tekst på
tævelisten til. (ordlyd omkring erklæringer osv.) GB justerer avlsregler
tilsvarende.
c) PJ arbejder videre med integration af de Danske Münsterländere i Dogbase.
Der arbejdes med forskelige modeller for samarbejde.
d) Vil meget gerne gøre mere ud af at registrere fejl og mangler. Skal
registreres i DMK base.
e) Avlsvejledningen genindfører hvalpesyn.
f) Avlsvejledningen har bl.a. i forbindelse med hvalpesyn brug for nogle chip
læsere. Bevilget. Koordineret indkøb for hele klubben.
PL undersøger priser.
g) Mentaltest. Avlsvejledningen udarbejder ønskeprofil. Samtidigt lader
avlsvejledningen sig uddanne til mentaltestere.
h) Samarbejdet på tværs af grænser er i god udvikling. Netværket styrkes.
i) Avlsvejledningen ønsker sig et større samarbejde med hanhundeejere og
opdrættere. Avlsvejledningen arbejder derfor på etablering af eksempelvis et
årligt temamøde, hvor der evt. samtidigt kunne arrangeres et hanhundeskue.
j) Avlsvejledningen og uddannelsesudvalget samarbejder om etablering af en
evt. DKK godkendt DMK opdrætter uddannelse. Arbejdet påbegyndes i det
små nu og der sættes turbo på når instruktøruddannelserne er helt på skinner.
k) Avlsvejledning foreslog etablering af et race kompendie (læsevejledning til
race standarden som billedbog). HRA løfter dette til en international opgave.
5. Opdatering af Vision og mål: Hvad er vores planer frem til GF 2015 / 2016.

a) Promovering af alsidig jagthund ved hjælp af anlægs-og jagtprøver og ikke
sportsprøver, er vi enige? har vi en fælles holdning?
Beslutning: Vi skal promovere den sunde alsidige stående jagthund.
b) Mål for vores bestyrelses arbejde, herunder indførelse og fodfæste af
anlægsprøver – og egnet jagthund inden den er født 2 år -hos aktivister og
jæger osv.
Konklusion: Vi skal med avlsarbejde, anlægsprøver, uddannelsestilbud osv.
kunne understøtte at en jæger kan nå frem til en egnet alsidig jagthund i
løbet af 2 år.
c) Samarbejde med specialklubber, DKK og KLM-I vedr. ovennævnte,
uddannelse, aktiviteter og træning.
Punktet genoptages på næste møde, evt. et ekstra bestyrelsesmøde.
6.

7.

Evaluering af dagen
 I det omfang der kan skabes plads i alles kalender, bør vi have flere heldags møder i
løbet af året.
Evt.

3

