DMK’s bestyrelsesmøde 5.2 2016 hos Erik Lillesøe kl. 18.00
Deltagere: Lars Pedersen (LP), Thomas E. Nielsen (TEN), Erik Lillesøe (EL), Peter W. Jürgensen (PWJ),
Palle Jørgensen (PJ), Henrik Raae Andersen (HRA), Susanne Holst (SH), Jette Andersen (JA), Lars
Vandborg (LV).
1. Valg af referent og ordstyrer
PJ og HRA.
2. Opfølgning og underskrivelse af referat 2.10 2015
FU:
Møde med områdernes kontaktpersoner forsøges afholdt 20.1 2016. Tovholder PWJ. Projekt
oprettes! Status: Ikke iværksat. Afventer.
FU arbejder med et udkast til nye love for DMK henover vinteren. HRA tovholder.
Status: Ikke påbegyndt
Prøve- og arrangementsudvalg:
Opdateret liste fremsendt.
Beslutning: Vedlægges referat som bilag
Bestyrelsen:
Status præmier ved LP. Er bestilt og første sending leveret. Brugt på landsudstillingen. Glas klar
til forårsprøven samt øvrige prøver. Der forventes en besparelse på 20-30% i forhold til tidligere.
DJU:
Kenneth Hansen takkede nej til en opstilling til Fuldbrugsprøveudvalget.
3. DMK
a. Avlsvejledningen
Avlsdag for opdrættere. Forventet udgift 400 kr. pr. person.
Beslutning: Egenbetaling 150 kr. Avlsvejledningen udarbejder budget og
fastsætter dato.
• Udkast til ændring af avlsregler til godkendelse på generalforsamlingen,
herunder nye blanketter. PJ gav en kort gennemgang.
Beslutning: Indsigelser mod forslaget skal være avlsvejledningen i hænde senest
1.3. Færdigt forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15.3 2016.
• Avl uden stamtavle. Hvordan tackler vi det? Registreringstal fra DKK og DHS
viser, at der registreres betydeligt flere - særligt Kl.M. - uden DKK-stambog end
før antaget.
Beslutning: Vi prøver med den positive og konstruktive dialog. Vi ønsker, at
promovere klubben som et attraktivt fællesskab for opdrættere og ejere af
Münsterländere. Avlsvejledningen melder ud til medlemmerne om den positive
dialog, så vi undgår en hård og negativ tone – som det f.eks. er set på de sociale
medier. Avlsvejledningen følger op med information om link til vores hjemmeside
og blade til opdrættere og ejere af Münsterländere, der ikke er medlem af DMK.
• Sanktioner imod opdrættere, der figurerer med deres kennel under link på
klubbens hjemmeside, men avler uden klubbens medvirken.
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Beslutning: Også i denne sammenhæng prøver vi med den positive og
konstruktive dialog. Ved medlemskab opnås retten til link til kennelnavn. Retten
er betinget af, at en kennels afkom til enhver tid kan stambogsføres i DKK med
en stambog+. Avlsvejledningen tovholder.
• 2015: Antal hvalpe, sundhed, hvalpesyn, registrering af fejl etc. Der forelå flere
bilag fra avlsvejledningen ligesom PJ gav en kort orientering.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de iværksatte tiltag og hæftede sig ved
en glædelig fremgang på ca. 20% i antallet af hvalpe i forhold til året før.
Registreringen af fejl vil fremover have stor betydning for både national og
international avl med Kl.M.. Bestyrelsen ønsker, at DMK forsat er garant for
seriøs avl med Münsterländere og at klubbens avlsvejledning til en hver tid kan
vejlede opdrættere, ejere og potentielle købere på et opdateret og sagligt grundlag.
Avlsvejledningen offentliggør nøgletal for racen samt vejleder den enkelte
opdrætter ud fra de til enhver tid tilgængelige oplysninger.
HRA fremsatte et ønske om, at omtalte fejl også fremgår på dansk samt at
kildekritik er en del af arbejdet, når der bruges oplysninger fra f.eks.
forsikringsselskaber.
• Orientering om stambog+.
PJ gav en orientering om forhandlingerne med DKK og det endelige resultat.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte kravene til opnåelse af en Stambog+.
Avlsvejledningen offentliggør de nye præmisser for opnåelse af en Stambog+.
• Evt.
Ros til avlsvejledningen fra bestyrelsen for gode tiltag og det altid gode
samarbejde med bestyrelsen.
b. Økonomi
• Regnskab 2015
EL fremlagde regnskabet. Med den nuværende udvikling i aktiviteter og forbundne
udgifter tærer vi hurtigt på klubbens formue. Særligt klubbens eget blad og
Jagthunden er tunge udgiftsposter.
Udgiften i forbindelse med nye medlemmers kontingentfrihed i et år bidrager med
nye udgifter. Første års opgørelse viser dog, at før udsendelse af rykkerskrivelse
har ca. 33% af disse betalt kontingent for 2016. Hvilket næsten neutralisere
udgiften i forbindelse med et års kontingentfrihed.
Afgift på kr. 35 til DJU for hver start en Münsterländer har på en prøve afholdt iht.
FMR pålægges ligeledes klubben og belaster klubbens økonomi. I øvrigt på lige
fod med andre afgifter, f.eks. i forbindelse med afholdelse af Fuldbrugsprøver.
• Budget 2016
Blev taget til efterretning. FU og EL havde afholdt et møde og fremlagde
muligheder for besparelser. Bestyrelsen arbejder kontinuerligt videre med at finde
besparelser. P.t. arbejdes med flg.:

2

Münsterländeren: Et nyt tilbud sparer os for ca. 8000 kr. Vi ønsker et prøvetryk
for at se kvaliteten. Tovholder: PR- og medieudvalget. PWJ arbejder videre med
mulighederne for at billigere tilbud fra Tyskland. Portoen kan sandsynligvis
nedbringes. Ift. til klubbens trængte økonomi er bestyrelsen af den overbevisning,
at en mulig og effektfuld besparelse er afskaffelse af Münsterländeren i papirform.
Muligheden for Münsterländeren i elektronisk form bør undersøges.
Fremadrettet bliver generalforsamling uden spisning, men med kaffe og kage. Øl
og vand afregnes af deltagerne på dagen.
Vi ønsker at nedbringe vort bidrag til FJD. For nærværende andrager vores udgifter
til FJD hvad der svarer til en 1/3 af hvert medlemskontingent.
Der er opnået en besparelse på glaspræmier (se pkt. 2)
• Medlemsstatistik
Der kan konstateres en svag stigning i antallet af medlemmer før udsendelse af
rykkerskrivelser. D.d. er vi 817 medlemmer
• Forslag indtægter (FU og EL))
For ikke kun at fokusere på udgifter havde FU og EL kigget på muligheden for
indtægter. Mest nærliggende er en kontingentforhøjelse - måske på 75 kr.? Det
affødte flere bemærkninger, der havde den fællesnævner, at tiltrække flere
medlemmer og dermed øge indtægten (uden en kontingentforhøjelse): Skab flere
lokale tiltag (genopliv hvilende områder). Samarbejde på tværs af racer anses for
at være en fordel – f.eks. emnerelateret træning. Beslutning: TEN og PWJ arbejder
med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Øvrige beslutninger:
TEN og HRA laver spørgeskemaundersøgelse, der forhåbentlig kan gøre os lidt
klogere på münsterländerejerens behov.
Bedre info til prøveledere. LV laver beskrivelse til prøveledere. Formålet er f.eks.
at nedbringe strafafgifter for ikke at afslutte prøver til tiden i Hundeweb.
c. Øvrige Udvalg
• FU:
Orientering fra afholdte møder og om kommende mødeaktiviteter. FU ønskede en
debat om fremtidige samarbejdsrelationer herunder FJD’s nye vedtægter.
Beslutning: Behandles som et lukket punkt og genoptages på næste
bestyrelsesmøde.
• Uddannelsesudvalget
Gennemgang af DMK’s instruktøruddannelser ved TEN, herunder økonomi og
strategier. Grundforløb har været afholdt. Der fortsættes med udvikling af modul
Jagthundeinstruktør, der næsten er færdigt samt senere modulet Specielinstruktør.
Kommende aktiviteter: Ingen aktiviteter planlagt.
Udvalget har emblemer på vej, der viser bestået moduler og dermed instruktørens
uddannelsesniveau i klubregi.

3

• PR- og medieudvalg
Tilbud Münsterländeren (fremsendt fra SM). Se pkt. 3 – økonomi. HRA løftede
tanken om Münsterländeren i elektronisk form.
Ønske og beslutning: Bestyrelsesmedlemmer fremsender billeder til hjemmesiden
– gerne med egen hund.
Der har været fremsat ønske om, at områderne selv skal kunne lægge
arrangementer m.m. på hjemmeside.
Beslutning: TEN tovholder.
• Arrangement- og prøveudvalg
Landsudstillingen. Stor ros til Pia Nielsen for endnu en vel gennemført
Landsudstilling.
Forårsmarkprøven (LV): Næsten på plads.
Schweissprøver: Der afholdes i alt fire prøver. To prøver er d.d. annonceret., Et
medlem har forespurgt om 1000 m. spor. Prøvelederne for prøverne i Horsens og
Thy har tilkendegivet, at det er en mulighed ved henvendelse til dem.
Efterskudsprøver: Se hjemmeside og DKKs Hundeweb
AT: Endnu ikke endeligt fastlagt. Se jagtbrugshunde.dk
Efterårsvinderklasse: LV og CT arbejder på at finde terræner.
Jubilæum 2018
Jubilæumsudvalg: Følgende har tilkendegivet, at de gerne deltager: Jens Foldager,
Carsten Trøjborg, TEN (kommunikation), JA og PWJ. Bestyrelsen inviterer
personkredsen efter næste bestyrelsesmøde (0516).
Dommerønsker DKK udstillinger 2018: Ingen for nærværende!
• Aktivistudvalget
Har nedlagt sig selv. Posterne vil fremover figurere som vakante på hjemmesiden.
Bestyrelsen finder det beklageligt, at interessen for at bakke op om og for udvalgets
arbejde ikke er større. Kan evt. ”genoplives” på et kommende møde for
områdernes kontaktpersoner.
4. Bestyrelsen
Sager til behandling:
Ansøgning om DKLBCH
Beslutning: Ansøgning imødekommet. Klubbens regler for opnåelse
offentliggøres på vores hjemmeside. Klubben administrerer og godkender selv
championatet. PR-og medieudvalg udarbejder Diplom.
Viden på Bordet (DKK)
Interesserede fra avlsvejledning kan tilmelde sig
DKK’s forsikringstilbud
Topdanmark gennem DKK. Overlades FU + kassereren
5. Samarbejdspartnere
KLM-I (HRA)
Næste møde 13. og 14.2 2016
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FJD (HRA)
Næste møde afholdes 10.5 2016. Bestyrelsen fastholder, at de ønsker besparelser
og udgiftsniveauet markant nedbragt.
DJU:
Bestyrelsen har bemærket sig udfaldet af sagen mellem Langhårsklubben og DJU.
http://www.langhaarsklubben.dk/wp-content/uploads/2016/03/Referat-fraSe
Langh%C3%A5rsklubbens-generalforsamling-s%C3%B8ndag-d-28.pdf
http://www.langhaarsklubben.dk/wp-content/uploads/2016/03/Bilag-1generalforsamling-2016.pdf
www.langhaarsklubben.dk/wp-content/uploads/2016/03/Bilag-2generalforsamling-2016.pdf
http://www.langhaarsklubben.dk/wp-content/uploads/2016/03/Bilag-3generalforsamling-2016.pdf
Iht. aftale med Langhårklubbens bestyrelse er ovenstående først tilføjet efter
afholdelse af klubbens generalforsamling.
Brevet fra DJU (bilag 3) viser, at DMK uretmæssigt er opkrævet 500 kr.
Beslutning: Brev skal forfattes således at vore 500 kr. tilbagebetales af DJU.
HRA tilskriver.
DKK
Div. info fremsendt til bestyrelse på mail.
Jagtbrugshunde.dk (PJ, PWJ og HRA)
Oversættelse af regler færdiggøres forår 2016. Div. blanketter er under
udarbejdelse. UT: Afholdes 9. og 10.4 i Jylland, på Fyn og Sjælland. Prøven på
Fyn er allerede fuldtegnet. Der er stigende interesse fra klubbens medlemmer.
6. Evt.
Næste møde 0516
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