
Referat af DMK’s bestyrelsesmøde den 27.5 2016 hos Erik Lillesøe kl. 17:30. 

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), , Lars Vandborg 
(LV). 

Afbud: Jette Andersen (JA) 

1. Valg af referent og ordstyrer 
TEN valgt som referent og ordstyrer. 
 

2. Underskrivelse af referat 2.10 2015 og opfølgning og underskrivelse af referat 5.2 2016 
Referater godkendt – underskrivelse ikke nødvendig mere. 
Oplæg fra TEN og PWJ vedr. genoplivning af ”døde” lokalområder, evt. ved samarbejde med 
andre specialklubber. 

- Arbejder fortsætter… 

Beskrivelse til prøveledere v. LV 

- Er udarbejdet – LV fremsender til resten af bestyrelsen. 

Spørgeskemaundersøgelse se pkt. 3. 

- Resultater af medlemsundersøgelse drøftet. 

Områderne annoncerer selv på hjemmeside TEN. 

- Der er åbnet op for, at områderne selv kan publicere indhold på hjemmesiden. 
Vejle/Horsens er pilotprojekt. 

Billeder af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden. 

- Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremsender billeder (gerne med hund) til TEN 
snarest og senest den 15. juni 2016.  

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.  

- Er i proces (sagen afsluttet ved udarbejdelse af referat.) 

DKK’s forsikringstilbud  
Topdanmark gennem DKK. Overlades FU + kassereren. 

- DMK ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet i indeværende år. 

HRA tilskriver DJU om tilbagebetaling af kr.500. 

- Henvendelse vedr. ovenstående er fremsendt. Svar ej modtaget. 



 
3. DMK 

a. Avlsvejledningen 
• Udkast til ændring af avlsregler til godkendelse på generalforsamlingen. 

- Avlsregler er godkendt af bestyrelsen og lagt på hjemmesiden. Tilbage mangler 
kun godkendelse på generalforsamlingen. 

• Omkostning for avlsdag 21.5 2016 
Efter egenbetaling fra de 40 deltagere har omkostningen været på godt kr. 8.000. 
Det er et vigtigt arrangement af stor værdi, og der er modtaget gode 
tilbagemeldinger. 

b. Økonomi m.m. 
• Budget 2016 - Status  

1. Dialog om hvorvidt bestyrelsens tiltag med gratis medlemskab til 
hvalpekøbere virker – det lader det til – ca. 2/3 gratister er med året efter. 

2. Regnskab offentliggjort dags dato. 
• Medlemsstatistik 

1. Der ses en fremgang i medlemsantallet. 
• Gebyr til DJU. 

1. HRA fremsender formulering til godkendelse i bestyrelsen. 
• Besparelser på Münsterländeren: Nye tilbud – Status v. PR- og medieudvalget 

samt PWJ. 
1. Besparelser ikke drøftet, da bestyrelsen på baggrund af den økonomiske 

situation og resultatet af brugerundersøgelsen i stedet fremsætter forslag 
om afskaffelse af papirudgaven af Münsterländeren på årets 
generalforsamling. 

• Besparelser, bestyrelsens arbejde og kommende generalforsamlinger. 
1. Der er fokus på besparelser. Bestyrelsen sparer ved samkørsel, billige 

pizzaer, m.v.  
• Nye forslag til indtægter. 

1. FU arbejder videre. 
 

c. Medlemsundersøgelse v. TEN og HRA 
• TEN offentliggør konklusion af undersøgelsen. 

 
d. Øvrige Udvalg 

• FU: intet nyt – ingen møder 
• Uddannelsesudvalget 
• PR- og medieudvalg 

Tilbud Münsterländeren, se pkt. 3 – økonomi.  
Redaktøren og Jagthunden 



 TEN – taler med Pia om mulige tiltag. Bestyrelsen har modtaget mail fra FØ 
om opfordring til at bidrage til DMK’s sider i Jagthunden – bestyrelsen 
bakker selvfølgelig op om dette. 

• Arrangement- og prøveudvalg 
Schweissprøver: 3 afholdt. Stor tak til prøvelederne og deres teams.  
Efterskudsprøver: Flere afholdt landet rundt. Tak til alle prøveledere og deres 
Teams. Kommende prøver: Se hjemmeside og DKKs Hundeweb 
UT: Er afholdt. Se jagtbrugshunde.dk 
AT: afholdes i efteråret – tre steder i landet. 
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. Afholdes på Bygholm i 
Horsens.  

4. Bestyrelsen 
• Forsat debat om fremtidige samarbejdsrelationer med FJD fra sidste møde samt 

ekstraordinært møde 9.5 2016. Tidligere beslutning: Behandles som et lukket 
punkt og fortsættes fra sidste møder. 

• Forberedelse GF 2016 
Sager til behandling: 
  Nedlæggelse af papirudgaven af Münsterländeren 
  Ændring af avlsregler 
  Ingen modtagne forslag 
  Jyske medlemmer opfordres til at finde emner til ny suppleant. 

5. Samarbejdspartnere 
KLM-I (HRA) 

• Næste møde 22.9 – 24.9 2016 ifm. IMP i Østrig. HRA har meldt afbud, da han 
dømmer VK. 

o TEN annoncerer for IMP på hjemmesiden. 
FJD (HRA) 

• Møder 10.5 2016. HRA blev forhindret i at deltage. Udtalelse fra ekstraordinært 
bestyrelsesmøde med øvrige beslutninger fremsendt ved afbud. Referater 
modtaget.  
DJU 

• Div. info fremsendt til bestyrelse på mail.  
• Verserende sag om indbetaling af gebyr til DJU’s administration 
• Høring IFF 

Medlemmerne spørges vejledende til GF. 



• Ansøgning fældning af fugl Efterårsvinderklassen 
Ikke nødvendigt – prøven afholdes 1.10. 
DKK 

• Div. info fremsendt til bestyrelse på mail.  
• Kurser 

• Palle på prøvesystem kursus 
• Pernille på konflikthåndtering kursus 

Jagtbrugshunde.dk (PJ, PWJ og HRA) 
• Status UT forår 2016 

• 37 hunde på prøve – heraf 25 klm. 
• Kritik af prøve i Jylland – diskuteres på næste møde. 

• Næste møde 11.6 2016 

6. Evt. 
 Pokaler til generalforsamling: 

Diskuteret.  


