Beretning til Dansk Münsterländer Klubs generalforsamling 2013
Velkommen til Dansk Münsterländer Klubs generalforsamling 2013. Sædvanen tro vil jeg bede
forsamlingen rejse sig og med et øjebliks stilhed mindes de medlemmer og andre med tilknytning til
Dansk Münsterländer Klub, der er gået bort i det forgangne år.
Tak!
Jeg har i beretningerne de tidligere år brudt med traditionerne omkring indholdet i disse – således
også i år. Jeg har valgt ikke at dvæle ved enkelte resultater. Med de digitale medier, vi har i dag, er
de jo næste offentliggjorte og kommet til alles kendskab, næsten før de er opnået!
Jeg kan med glæde konstatere, at vore hunde som altid leverer særdeles gode resultater på alle
former for prøver efter skuddet – og at de leverer på sædvanligt stabilt niveau på prøver før skuddet.
En enkelt prøve har dog på det personlige plan fæstet sig i hukommelsen. Fuldbrugsprøven på Fyn
2012 blev en helt speciel oplevelse med Kleiner Münsterländeren som bedst repræsenteret race til
den afsluttende præmieoverrækkelse. Jeg skal ikke lægge skjul på, at for mig personligt er
Fuldbrugsprøven den mest attråværdige prøve at deltage og blive præmieret på.
Efterhånden som de digitale medier bliver en større og større del af vor hverdag, forventes det
tilsyneladende også, at bestyrelsen og avlsvejledningen m.fl. i et hurtigere og hurtigere tempo
reagerer og levere på dette eller hint i forhold til medlemmer, opdrættere, samarbejdspartnere m.fl..
I den forbindelse er jeg nødt til at mane til en smule besindighed og bede jer alle om at huske på, at
bestyrelsesmedlemmer, avlsvejledere, frivillige m.fl. først og fremmest har et ansvar over for
deres familier, oftest har et fuldtidsarbejde at passe – og også en gang imellem vil have mulighed
for at træne egen hund og gå på jagt. Bestyrelsen, avlsvejledningen og en lang række andre frivillige
yder en stor frivillig indsats for klubben. Det fortjener de stor ros for! Også selvom de ikke altid
leverer i det tempo, der måske forventes.
I årets bestyrelsesarbejde, er der to sager, der skiller sig ud – og som har koste mange timers arbejde
i bestyrelsen, og i særdeleshed hos undertegnede og avlsvejledningen.
Primo december 2012 startede den såkaldte PKD-sag. En opdrætter henvendte sig til
avlsvejledningen og bestyrelsen med informationer om at hans tæve og to stk. afkom havde fået
konstateret PKD. Avlsvejledningen tager hånd om sagen sammen med undertegnede. Sagen
behandles hurtigt og i samarbejde med DKKs dyrlæge, som det kræves af en samarbejdende
specialklub. DKKs jurist har også været forespurgt om sagen. De kliniske undersøgelser afsluttes
primo februar, hvor det kan konstateres, at ingen af de undersøgte hunde lider af PKD. De juridiske
og økonomiske aspekter i sagen afsluttes her op til generalforsamlingen.
På DKKs ekstraordinære Repræsentantskabsmøde primo 2012 besluttede repræsentantskabet at
lempe på mange af de avlsrestriktioner, der fandtes hos langt de fleste racer. Skabelonen bestod i, at
det i fremtiden skulle være muligt at stambogsføre med to stambøger: En basis med ingen (eller
meget få avlsrestriktioner) og en basis+ med specialklubbens og DKKs anbefalinger for den
pågældende race. Bestyrelsen valgte fra starten, at se muligheder frem for forhindringer i
konstruktionen. Klubben har for første gang nogensinde fået mulighed for på en FCI-

anerkendt stambog at eksponere vore racer med de nogle af de krav, vi ønsker af en alsidig
jagthund. At det oven i købet som den første af mere end 8o specialklubber, der havde været til
forhandlinger med DKKs bestyrelse, lykkedes at opretholde avlsrestriktionen om kendt HD-status
også for at få en basisstambog, sikre vores avlsarbejde nationalt og internationalt.
Ændringer i forbindelse med stambogsføring af vore racer vil frem mod næste års
generalforsamling blive indarbejdet i en gennemgribende revision af vore love og regler. Det er en
af de næste store opgaver bestyrelsen står overfor.
Arbejdet hen imod en revision af vore love og regler er dog allerede påbegyndt. Bestyrelsen har i
det forløbne år arbejdet med at lave en række ansvarsbeskrivelser for bestyrelsen, udvalg etc.. Disse
vil være anvendelige i det videre arbejde med love og regler såvel som i det praktiske arbejde i
klubben.
Et arbejde, der desværre er gået i stå i det forløbne år, er arbejdet i Uddannelsesudvalget. Jeg vil på
det kraftigste opfordre aktivister og Aktivistudvalg om at fortsætte arbejdet og overholde de
indgåede aftaler, så vi fællesskab kan komme videre!
En stor opgave som Dansk Münsterländer Klub har påtaget sig i slutningen af oktober i år, er
afholdelsen af den første officielle IMP (International Münsterländer Prøve) i samarbejde med vores
tyske søsterklubs Landesgruppe Schleswig-Holstein. I spidsen herfor står Peter W. Jürgensen, som
yder en formidabel indsats med at arrangere prøven m.m.. Læs mere om prøven på vores
hjemmeside samt KLM-I’s hjemmeside, linket findes på vor egen hjemmeside.
Det var ordene fra mig. Tak

