Referat DMK’s bestyrelsesmøde den 2. oktober 2015
Afholdt hos Erik Lillesøe.
Deltagere: Henrik Raae Andersen (HRA), Peter W. Jürgensen (PWJ), Erik Lillesøe (EL), Lars Pedersen
(LP), Thomas Elgaard Nielsen (TEN) og Lars ”Sigurd” Vandborg (LV).
Afbud: Palle Jørgensen, Jette Andersen, Susanne Holst.
Mødet afsluttet kl. 21.46.

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
Referent: HRA, Ordstyrer: PWJ
2. Godkendelse og opfølgning på opgaver m.m. i referat 21.8 2015
Sager/projekter viderebehandles. Tovholdere angiver snarest deadlines.
3. Avlsvejledningen
Avlsvejledningen havde fremsendt følgende sager til behandling:
 Optagelse på Hanhundelisten
Avlsvejledningen indstiller, at bestyrelsen træffer afgørelse om en evt. ny måling af en
hanhunds skulderhøjde. To ud af tre kritikker angiver en skulderhøjde på 59 cm.
Bestyrelsen kan på det foreliggende grundlag ikke godkende en optagelse på
hanhundelisten og ser intet formål med en ny måling. Avlsvejledningen orientere ejer.
Der udspandt sig en diskussion om dommernes ageren på div. udstillinger. Sport
contra kåring. Bestyrelsen anbefaler, at avlsvejledning udarbejder et kommissorium til
brug for udstillinger. HRA oplyste, at racens hjemland har et glimrende sådanne, der
kan danne grundlag for et kommissorium på dansk.
 Nye HD-anbefalinger
Brugen af HD-indekset har været så stor en succes, at tiden er kommet til at vægte
andre parametre i vort avlsarbejde – eksempelvis effektiv population og hunde, der
fænotypisk har avlet godt. Avlsvejledningen anbefaler pkt. 6 i fremsendte bilag 1 til
vedtagelse af bestyrelse. Bestyrelsen tiltrådte anbefalingen.
 Tilretning af klubbens anbefalinger til Stambog+
Behandlet af FU. FU foreslår udsættelse til næste bestyrelsesmøde. Debatteret i FU,
der anbefaler at disse er færdigbehandlet senest med udgang af 2015 – og dermed til
offentliggørelse og ikrafttræden 1.1 2016 Bestyrelsen tiltrådte FU’s anbefaling.
 Regler for optagelse på klubbens hvalpe, hanhunde- og tæveliste
Behandlet af FU. FU foreslår udsættelse til næste bestyrelsesmøde. FU anbefaler at
reglerne færdigbehandles med avlsvejledningen som tovholder senest primo 2016 til
forelæggelse for bestyrelsen – og derefter indstilles til beslutning på
generalforsamlingen 2016.
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 Mentalbeskrivelse
Pernille Legind er anbefalet som tovholder af avlsvejledningen. Bestyrelsen tilslutter
sig anbefalingen. Nicole L. Solgaard har gennemført uddannelse som beskriver og
klubben har allerede den første mentaltest annonceret primo november 2015, som et
tilbud til interesserede medlemmer.
 Følgende generelle orientering var modtaget:
Hvalpesyn fungerer glimrende. Hvalpetillægget er særdeles tilfredsstillende. P.t. er
kun et kuld avlet uden klubbens medvirken. Bestyrelsen har kun roser tilovers for
opdrættere og hanhundeejeres opbakning til klubbens avlspolitik.
4. Økonomi
 Orientering fra kassereren
Kassereren beder om en omkostningsbestemt økonomi. Med den nuværende udvikling
i aktiviteter tærer vi hurtigt på klubbens formue.
De nye kontingentfrie medlemskaber blev debatteret. Bestyrelsen anbefaler, at
avlsvejledning ved hvalpesyn gør opmærksom på ordningen. Bestyrelsen afventer
antallet af medlemskaber pr. 1.3 2016 for at se den foreløbige effekt. Når denne
kendes skal bestyrelsen hurtigt udarbejde en strategi til fastholdelse af nyere
medlemmer. Flere tanker til fastholdelse blev delt, eksempelvis skal der første år
indbetales et symbolsk beløb over PBS? Flere muligheder blev diskuteret.
De tunge poster er bladene (Münsterländeren og Jagthunden), efterfulgt af
bestyrelsens aktiviteter og klubbens bidrag til FJDs kontorkasse. Alene bladene
andrager en udgift på små 120.000 kr. ud af et primært indtægtsgrundlag
(medlemskontingenter)på 255.000 kr. (2015). Bestyrelsen debatterede muligheden for
en kontingentstigning eller en afskaffelse af Münsterländeren til forbedring af
klubbens økonomi. Münsterländeren kan på nuværende tidspunkt ikke afskaffes iht. en
generalforsamlings beslutning. Bestyrelsen diskuterede muligheden for at gøre
Münsterländeren elektronisk, og dermed øge kvaliteten af bladet samtidig med at der
forventes en besparelse.
 Foreløbige input fra FU til besparelser
De tunge poster er eget blad og vores engagement i FJD. Ligesom bestyrelsens
kørselsudgifter var til debat. Det blev besluttet, at et møde mellem FU og kassereren
skal afdække en større detaljeringsgrad på hvilket grundlag FU og kassereren
udarbejder forslag til forbedring af økonomien til næste (fysiske) bestyrelsesmøde.
 Dato for møde mellem FU og kassereren aftales.
PWJ tovholder. Møde afholdes inden 12.11 2015.
 Evt.
Intet.
5. Orientering fra Forretningsudvalget
 Foreløbige anbefalinger vedr. forslag til overenskomst og vedtægter for FJD blev
debatteret med udgangspunkt i et internt arbejdspapir med FU’s noter fremsendt til
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bestyrelsen 30.9 2015. Bestyrelsen tiltrådte FU’s ændringer. HRA fremsender de
fremlagte og debatterede ændringer til FJDs Vedtægtsudvalg.
 Møde med områdernes kontaktpersoner forsøges afholdt 20.1 2016. Tovholder PWJ.
Projekt oprettes! Bestyrelsen bifaldt initiativet.
 FU arbejder med et udkast til nye love for DMK henover vinteren. HRA tovholder.
 Regler for de danske anlægsprøver er ved at blive endeligt bearbejdet. Forventes
præsenteret i Anlægsprøveudvalget 23.10 2015. Tovholder FU.
 Evt.
Intet
6. Øvrige Udvalg
 Uddannelsesudvalg
Status quo. Udvalget mødes snarest.
 PR- og medieudvalg
De tre omtalte arrangementer i sidste referat afviklet med succes. Udvalget og
bestyrelsen ønsker at rose Jytte og Eigil Thomsen for deres store engagement og
arbejde ifm. DMK’s database.
 Prøve- og arrangementsudvalg
Marprøver: Efterårets VK afviklet med stor succes. Bestyrelsen takker Henrik Hansen
for hans store indsats.
Forårsprøven afholdes på Sjælland i påsken 2016 – 26 og 27.3.
Sigurd kontakter Pia om Landsudstillingen 2016.
Sigurd laver en opdateret prøvelederliste.
HRA kontakter DKK vedr. brugen af tablets på vore udstillinger. Er der behov for
indkøb?
 Evt.
Intet
7. Bestyrelsen
 Henvendelser fra medlemmer: Jørgen G. Poulsen (medlemskab) og Hans Loose
(debatindlæg). Begge dele er blevet besvaret.
 Diplomer, glas og pokaler ved LP
LP fremlagde en plan for at strømline vores præmier. Udgangspunktet er tre typer glas
(der fås til ejendom), diplomer samt færre pokaler.
 Kandidat til S&A-udvalget samt Fuldbrugsprøveudvalget
Bestyrelsen støtter Langhårklubbens kandidat til S&A-udvalget, Kenneth Hansen
forespørges af HRA vedrørende Fuldbrugsprøveudvalget.
 Evt.
Intet
8. Samarbejdspartnere
 KLM-I
IMP 2015 blev afviklet i Tjekkiet med kun 6 hunde tilmeldt IMP-B, der alle bestod. IMP
2016 afvikles i Frankrig eller Østrig. Referat fra sidste præsidiumsmøde afventes.
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 FJD
Orientering fra orienteringsmøde 30.9 2015 om nyt forslag til vedtægter blev givet af
PWJ. Bestyrelsen ønsker ikke at afgive politisk og økonomisk suverænitet. Ligesom vi
ønsker retten til at afholde alle prøveformer i klubregi.
Bestyrelsen godkendt de fremsendte kandidater til apporteringsdommeruddannelsen.
 DKK
Bestyrelsen har ikke mulighed for at deltage i træffet ved Askov.
 Jagtbrugshunde.dk
HZP’er 2015 blev afviklet med fin deltagelse. Der blev generelt vist særdeles godt
jagtnært arbejde af de deltagende hunde. Münsterländerne gjorde en særdeles god
figur med meget flotte resultater. Begge prøver havde en Münsterländer som bedste
hund. HRA overværede begge prøver, der blev afholdt på særdeles velegnede terræner
med Leif Hansen og Palle Jørgensen som tovholdere. HRA er begejstret for de
deltagende Münsterländeres evne til at omstille sig til de enkelte discipliner. Fra at
arbejde med høj intensitet på marken til ro og omtanke på sporarbejdet. Den unge
Münsterländer, når den er bedst!
9. Evt.
Intet.
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