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Bestyrelsesmøde 8. maj 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dagsorden: 

Deltagere: Henrik Raae Andersen (HRA), Peter W. Jürgensen (PWJ), Thomas E. Nielsen (TEN), Morten 

Vestergaard (MV), Sussie Mattsson (SM) og Avlsvejledningen: Palle Jørgensen (PJ), Gunner Bertelsen (GB), 

Pernille Legind (PL) 

Afbud: Erik Lillesøe, Lars Pedersen og Jette Andersen 

1. Godkendelse af og opfølgning på referat(er) fra sidste møde(r) 

Referat 16.1 underskrevet af mødedeltagere. Referat 13.3 underskrevet af mødedeltagere 

undtagen MV. MV ville ikke underskrive, da referatet ikke indeholdt MV’s kommentarer. Øvrige 

mødedeltagere forventes at underskrive referaterne ved først givne lejlighed. 

2. DMK 

Kassereren – økonomi 

a) Regnskab 2014 

Regnskab forhåndsgodkendt. Afventer revisorpåtegning. Offentliggøres når 

godkendt.  Bestyrelsen godkender elektronisk. 

b) Budget 2015 

c) Medlemstal (bilag fremsendt) 

Svag stigning. Vi afventer effekten af et års gratis medlemskab til nye hvalpekøbere 

– får vi flere medlemmer ved dette initiativ? 

d) Andet 

Intet 

Udvalg 

1. Forretningsudvalg 

Er p.t. hvilende 

2. Avlsvejledningen 

a) 2014 – opsummering 

Effektiv population og HD positive parametre, der er værd at fremhæve. 

Omfotograferinger med samme resultat tages fremover ud af statistikker. 

b) 2015 – nuværende status: Kuld, antal hvalpe etc. 

100 hvalpe p.t. – 300 hvalpe forventes på årsbasis. Salget går godt! Der er taget 

godt imod den nye hvalpeliste med kommende kuld. Vi har et godt ”produkt” til 

jægeren og hans familie. 

c) Mentaltest – status 

Profil godkendt og vi er i gang. Uddannelsen byder på udfordringer for vore 

interesserede kommende mentaltestbeskrivere. To medlemmer har meldt sig som 

interesserede i at blive uddannet. En er under uddannelse. Profilen er foreløbig og 

tager udgangspunkt i den eksisterende profil for Tysk Langhårede Hønsehund – 

revurderes ved 50 bedømmelser og tilpasses derefter. Udviklingen kommunikeres 

løbende til bestyrelse og medlemmer. Pernille arrangerer den første test i DMK. 

Budget udarbejdes. 

d) Hvalpesyn – status 

Hvalpesyn er i gang. Klubbens repræsentanter bliver godt modtaget hos 

opdrætterne. Bestyrelsen har den opfattelse, at Informationerne og vejledningen i 

forbindelse med synet er positive tiltag, der vil gavne racen på sigt. 

Avlsvejledningen er garant for kvaliteten i synet.  
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e) Internationalt 

Møde i Fulda 19 og 20.6 2015. PJ har følgende punkter med: 

- Genetisk variation på verdensplan. DMK anerkender og vil arbejde for, at den 

genetiske variation anerkendes hos vore samarbejdspartnere til gavn for både 

det nationale og internationale avlsarbejde.  

- Dogbase, afventer at vore ønsker bliver behandlet. 

- Internationalt Lautnachweis (test af hals på hårvildt/klovbærende vildt)  

- Flere skal bidrage. DMK ønsker flere lande involveret – særligt Norden 

- Hvalpesyn – nationale registreringer med fælles internationale 

emner/parametre. 

f) Andet 

Chiplæser bevilliges avlsvejledning, kostpris ca. 1200 kr. Vi har i alt 6 stk. PWJ 

registrerer de formodentlig 6 stk., vi har.   

PL arbejder på, at finde dyrlæger, der vil give rabat ved mange HD-fotograferinger i 

klubregi. PL udarbejder et forslag, der også indeholdende forslag til en økonomisk 

kompensation.   

3. Uddannelsesudvalg 

a) Afholdte og planlagte møder. 

Udvalget benytter primært Skype til møder. Derudover koordineres der en del via 

bl.a. Facebook. Sidste Skype møde afholdt 26/4. Der arbejdes på etablering af et 

fysisk møde i uge 20. 

b) Annonceret Grundinstruktøruddannelse – status, herunder budget 

Tilmelding er åben frem til 23/5. Indtil videre kun 1 tilmeldt. 

Beslutning: Ikke aktivister kan deltage mod egenbetaling. Medlemmer af 

Uddannelsesudvalget, der også er aktivister, kan deltage i de enkelte moduler mod 

at betale halv pris, heraf er halvdelen egenbetaling. 

Maksimal direkte udgift til DMK er 20.000,- Se vedhæftede budget. 

c) Planlagte uddannelsesaktiviteter 

Der arbejdes på etablering af del 2 af uddannelsen. Om muligt med første 

afholdelse i August 2015. 

d) Andet 

Beslutning: Fremtidige moduler skal økonomisk hvile i sig selv.  

Uddannelsesudvalget kunne godt tænke sig, at de, der har gennemført de 

forskelige trin af uddannelsen, får et synligt bevis herpå. Kasket, vest, stofmærke 

eller lignende. Uddannelsesudvalget ønsker at høre bestyrelsens holdning til dette. 

Herunder en vurdering af økonomisk størrelsesorden. 

Beslutning: Der uddeles et stofmærke pr. forløb. TEN udarbejder forslag til 

udseende. TEN og HRA indhenter tilbud på fremstillingen, når forslaget er 

godkendt.  

4. PR- og medieudvalg 

a) Hjemmeside 

Statistik siden 1. januar 2015:  

9.553 unikke brugere, 31.664 besøg, 148.265 sidevisninger (4.68 pr. besøg), 4 min. 

28 sek. gennemsnitlig besøgstid.  

Se endvidere bilag. 

b) Münsterländeren og  

c) Jagthunden 

Flere indlæg ønskes. Bestyrelsen bedes sørge for at indsende f.eks. indkaldelse til 

generalforsamling i god tid. Billeder i tilstrækkelig opløsning er en mangelvare. 
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d) Afholdte arrangementer og kommende arrangementer 

Afholdte: 

Jagt- & Fiskerimesse i Messecenter Himmerland den 7. marts 2015 

Jagt, Vildt og Våben i Frederiksborg Centret den 10. – 12. april 

TEN kunne berette om god respons fra de besøgende på denne messe. 

Kommende: 

Hundens Dag i Tivoli Friheden den 6. juni  

Hundens Dag i Tivoli København den 13. september  

Blokhus Hune Hundefestival, efterår 2015  

Gram Slot Jagtmesse, efterår 2015  

Udvalget prioriterer og organiserer opgaverne. HRA overleverede PR-materiale fra 

Gram Slot til TEN. 

e) Annonce i Jagt, Vildt og Våben 

DMK har fået tilbudt en annonceplads i forbindelse med et tema om 

Münsterländeren i magasinet ”Jagt, Vildt og Våben”. Vi indrykker en 

helsideannonce til en favorabel pris. TEN udarbejder oplæg til denne og rundsender 

til bestyrelsen til godkendelse. 

Vi har ligeledes mod betaling fået tilbudt en option på temaet til brug i klubben. 

Der tages stilling hertil, når vi har læst temaet. TEN er tovholder. 

f) Andet 

DMK-Base. Den VOKSER: 1.252 hunde, 832 prøver, 2.055 resultater 

Ny hvalpeliste sat i drift. 

Næste: Pokaloversigt laves i DMK-Base. 

5. Arrangement- og prøveudvalg 

a) Afholdte arrangementer og kommende arrangementer 

Forårsmarkprøven Jylland, ræveslæb Esbjerg, Schweissprøve Blåbjerg. Bestyrelsen 

takker alle involverede for gennemførelsen af veltilrettelagte prøver. Bestyrelsen 

har udelukkende fået positive tilbagemeldinger om afviklingen af prøverne. 

b) Glas, Pokaler etc. – status 

Udvalgets arbejde forløber planmæssigt.  

c) Uddannelse af prøveledere i brug af Hundeweb 

Der har senest vist sig behov for uddannelse af lokale prøveledere. Kan evt. gøres 

som intern undervisning. MV hjælper gerne med at oprette i Hundeweb. 

Bestyrelsen vil have fokus på dette område! 

d) Andet 

Intet. 

6. Aktivistudvalg 

a) Afholdte og planlagte møder 

Aktivistudvalget har afholdt møder pr. telefon. Der foreligger ingen mødereferater 

af disse. 

b) Afholdte og kommende arrangementer 

Aktivistudvalget har 2 gange forsøgt at afholde arrangementer. I begge tilfælde 

uden nær tilstrækkelige opbakning. Af samme årsag er der ikke planlagt yderligere 

arrangementer. 

c) Andet 

MV: De nuværende medlemmer af udvalget ønsker ikke at fortsætte. Der kan med 

fordel vælges nye medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen. 

HRA: Dette er ikke muligt, da disse skal vælges på et kontaktmandsmøde. 

Bestyrelsen er bekymret over den manglende opbakning til aktivisternes eget 

udvalg – Aktivistudvalget. 
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7. Generalforsamling 

a) Indkomne forslag 

Ingen forslag indkommet. 

b) Årspokaler, jubilæer. HRA laver en oversigt til bestyrelsesmødet før 

generalforsamlingen. 

c) Foredrag 

Foredrag om førstehjælp alternativt forsøger HRA at invitere Bernd Westfalen til at 

holde et foredrag på engelsk om international avl. 

d) Andet 

Intet. 

8. Samarbejdspartnere 

KLM-I 

a) LG Schleswig-Holstein 

Vi har et fremragende og kontinuerligt samarbejde med LG Schleswig-Holstein. HRA 

deltog i deres generalforsamling 22.2 i Nortorf. 

b) Verband für Kleine Münsterländer e.V. 

HRA var inviteret til og deltog i vor tyske søsterklubs generalforsamling i Fulda 19-

21.3. Her blev det bl.a. besluttet, for at skærpe racens profil som en alsidig 

jagthund med stand, at navnet Vorstehhund taget ud klubbens navn. HRA deltog i 

øvrigt ved samme lejlighed i et møde med JGHV for at søge om opbakning til en 

lempelse i kravene til uddannelse af danske dommere til anlægstest. HRA oplevede 

en positiv og imødekommende respons på sine indlæg på dette møde. 

c) IMP 2015 

Afholdes 04.-06.09.2015 i Tjekkiet 

d) LG – Group North America 

Formanden, næstformanden og kontaktpersonen besøgte op til 

generalforsamlingen i Fulda Danmark for at styrke samarbejdet mellem vore 

klubber. Bestyrelsen og opdrætterne i USA har længe interesseret sig for DMK’s 

avlsarbejde og udviser stor interesse for vore (avls)hunde. HRA og PJ er derfor 

blevet bedt om at medvirke til at udvikle en avlsstrategi for den nye organisation – 

der i øvrigt blev optaget som ny LG på ovennævnte generalforsamling. 

e) Andet 

Finland bliver medlem af KLM-I. Dermed er de fire nordiske lande alle medlem af 

KLM-I. Det har været et stort ønske – ikke mindst fra HRA og PJ - at få samlet de 

nordiske lande i KLM-I for yderligt at styrke vort gode samarbejde.  

FJD 

a) Afholdte møder 

Bestyrelsen repræsenteret ved HRA, PWJ, LP og MV afholdte 9.4 2015 med FJDs 

midlertidige formandskab i. Mødet forløb i en positiv og konstruktiv atmosfære. 

Dialogmøde afholdt 27.4 2015 med udgangspunkt i det midlertidige formandsskabs 

samtaler med specialklubberne. Nogle af de vigtigste konklusioner var: Et stort 

flertal af klubberne ønsker at bevare grupperne, beslutninger taget i grupperne skal 

respekteres, klubberne bevarer deres selvstændighed.  

b) Kommende møder  

Bestyrelsesmøde 21.5 2015. 

c) Mail fra FJD’s sekretær om repræsentation i bestyrelsen 4.5 2015 

Ikke behandlet. 

d) Andet 
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Bestyrelsen vil gerne imødegå udsagn om et generelt dårligt samarbejdsklima i FJD. 

Det er ikke bestyrelsens oplevelse. DMK har et udmærket samarbejde med det nye 

midlertidige formandskab og et stort flertal af klubberne.  

DKK 

a) Repræsentantskabsmøde 2015 

Vi var beklageligvis ikke repræsenteret. 

b) Stambog + 

Formalia omkring ”tyske udstillinger” faldet på plads. 

9. Anlægsprøveudvalget 

a) VJP 2015 

På trods af store vanskeligheder med planlægningen lykkedes det, at afholde en 

prøve i Øst - og Vestdanmark. Forhåndsinteressen var stor, men pga. nævnte 

vanskeligheder måttes mange ekvipager henvises til prøver syd for grænsen.  HRA 

fik på kort tid etableret og afholdt en prøve ved Holbæk. 

b) Kommende møder 

Møde forsøges afholdt medio maj. 

c) HZP 2015 

Planlægges hurtigst muligt. Kan arrangeres med LG Schleswig-Holsteins 

mellemkomst. 

d) Nye navne og tilpasset regler – status 

VJP bliver til UT = Unghundetest, HZP bliver til AT = Avlshundetest. PJ, PWJ og HRA 

laver udkast til den endelig ordlyd af reglerne for testene.  

e) Andet 

10. Evt. 

Næste møde 13.6 2015 (?) 

 

 

HRA 020515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


