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Referat fra bestyrelsesmøde den 17. april 2009. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tilstede: 

Henrik Raae Andersen (HRA) 

Peter Ringgaard (PR) 

Erik Lilliesøe (EL) 

Carsten Trøjborg (CT) 

Niels-Henrik Christiansen (NHC) 

Jan Nielsen (JN)  

Lars ”Sigurd” Vandborg (LV) (Suppl. Sjælland) 

     Ole Beuchert (Suppl. Jylland) 

     Anette Lindholt Larsen (ALL) (avlsvejledning) 

     Gunner Bertelsen (avlsvejledning) 

     Palle Jørgensen (avlsvejledning) 

 

      Afbud: 

      Tom Kjelsen (Suppl. Fyn) 

 

Dagsorden: 

 

1. Referat fra sidste møde 

2. Meddelelser/orientering fra formanden 

3. Meddelelser fra kassereren/økonomi  

4.   Udvalg/Arbejdsopgaver 

5.   Avl/Orientering fra avlsvejledningen 

6.   Afholdte arrangementer  

7.   Kommende arrangementer 2009 

8.   Evt. 

 

REFERAT 

 

1) Referat fra sidste møde 

 Ref. fra sidste møde. ref. underskrevet. 

 

Henrik Søeborg og Erik Petersen er begge blevet autoriseret af DKK til at dømme 

vore racer. Erling Kjær Pedersen og Gunner jensen har begge rettet henvendelse til 

klubben med et ønske om at blive indstillet til at dømme vore racer. Begge dømmer i 

forvejen racer i gruppe 7. 

Bestyrelsen har med glæde konstateret, at ønsket om, at få vore hundes højde og bid 

kontrolleret på samtlige udstillinger tilsyneladende bliver praktiseret og ikke mindst 

resultatet noteret. 

DKK har efterkommet DMK’s ønske om enslydende krav til HD-status i forbindelse 

med tildeling af DKJCH og DKBRCH, således at vore hunde for at opnå 

championaterne skal være HD-fri.  
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HRA foreslår en ny sammensætning og evt. rekonstruktion af flere af klubbens 

udvalg efter generalforsamlingen.  

 

Der mangler stadig enkelte CV’er på hjemmesiden. 

 

Tilbud på Münsterländeren (CT og PR): EL Ser på tilbud og laver en økonomisk 

beregning.  

 

Opgaven med forkortelser (HRA og PR): PR havde medbragt forslag til HRA. HRA 

ser på dette. 

 

Repræsentanter for DMK’s bestyrelse og avlsvejledning deltog i DKK’s kursus vedr. 

klub- og medlemssystemet i Køge.  

 

EL har fremsendt liste på 25 års jubilarerne. 

 

2) Meddelelser/orientering fra formanden: 

DMK 

DMK har indgået en seksårig sponsoraftale med UniQ. Bestyrelsen ser frem til 

samarbejdet. 

 

HRA forespurgte om bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg forsat ønsker 

genvalg. NHC udbad sin frist til den 1/5 2009 for endeligt svar, hvilket blev 

imødekommet. 

 

Klubbens procedurer omkring tilrettelæggelsen af FJD-udstillingen fungerer ikke 

tilfredsstillende. Udstillingsudvalget sætter fokus på problematikken, således at disse 

fungerer i 2010. ALL tager over fra 2010. 

 

Bestyrelsen har indrømmet en dispensation i forbindelse med optagelse på klubbens 

hvalpeliste. 

 

Proceduren omkring godkendelse af en specifik parring blev diskuteret. 

 

En gruppe medlemmer har rettet henvendelse til HRA og tilbudt at afvikle 

forårsprøven i lige år. Bestyrelsen ser nærmere på denne henvendelse. Det ses gerne, 

at CT og JN er med i processen. 

 

Pokalproblematik ved klubbens prøver blev diskuteret. 

 

Bestyrelsen diskuterede et fremsendt for slag fra Peter W. Juergensen om ændringer i 

Optagelse til Hanhundelisten. HRA omdelte forslaget, som herefter blev diskuteret. 

Avlsvejledning kigger på forslaget og melder tilbage til bestyrelsen (HRA). 

 

PC belysning Aps ønsker at opsige sit sponsorat pga. manglende henvendelser.  

 

Hjemmeside og skrevne medier mangler opdateringer fsva. tillidsposter, hverv m.m.. 

Info-uvalget løfter opgaven med rettelserne. 
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KLM-I 

Præsidiumsmøde afholdt d. 23.1. Konkret udmøntede mødet sig i et internationalt 

møde for avlsvejledere 23. og 24.5 i Nürnberg samt en indbydelse til vores tyske 

søsterklubs årlige avlskonference i Fulda 19. - 21.6. Der arbejdes endvidere med 

fælles internationale prøver. Der blev aftalt økonomisk støtte til tiltag, der forventes at 

gavne det internationale arbejde med vore hunde. KLM-I støttede Således FJD’s VJP 

seminar med 1000,00 EU. 

Norge har d.d. søgt optagelse 

Næste møde er 13. og 14. juli i Hamburg.     

 

DKK 

Elektronisk post løbende fremsendt 

 

Formandsmøde afholdt 31.1. Samtlige specialklubber tilknyttet FJD var repræsenteret 

for bl.a. at plædere for fri adgang til Hundeweb – et synspunkt vi desværre stod alene 

med. DKK introducerede i forlængelse af mødet en ny beregning af HD-indekset. Jeg 

udtrykte et kraftigt forbehold mod dette, da jeg ikke mener, at beregningsmodellen 

tilgodeser vores race. Dette forbehold fremsendte jeg skriftligt d. 13.3 – dagen før 

Repræsentantskabsmødet. På Repræsentantskabsmødet d. 14.3 gentog jeg mine 

forbehold og DKK’s bestyrelse lovede at indbyde alle interessenter til et møde/en 

forhandling om emnet i maj. Jeg har endnu ikke hørt nærmere. På 

Repræsentantskabsmødet – hvor der i øvrigt var et ringe fremmøde fra 

specialklubberne tilknyttet FJD – fastslog DKK’s bestyrelse, at kun medlemmer får 

adgang til hundeweb. 

 

Nye Schweissprøveregler offentliggjort og trådt i kraft 1.1 2009 

 

DKK har fremsendt mail hvori de ønsker, at DMK betaler for den øgede portoudgift 

når DKK fremsender vores klubblad med vores info-materiale til nye hundeejere. AA 

mente at Der var tale om en misforståelse, som hun retter hos DKK. 

 

DKK har uden klubbens medvirken autoriseret Gert Christensen. HRA har d.d. 

protesteret overfor DKK’s Eksteriørdommerudvalg. 

 

Klubbens har modtaget svar på tidligere henvendelse vedr. harmonisering af div. 

nationale og internationale regler og prøver, citat: ”Dansk Kennel Klubs 

forretningsudvalg har diskuteret jeres ønsker/forslag i forholdt til udstillinger, 

brugsprøver og stambog. Dansk Kennel Klubs forretningsudvalg har på baggrund af 

disse valgt at bede administrationen fremkomme med et oplæg på de praktiske 

muligheder - herunder økonomien. Vi forventer at kunne præstere et sådant inden 1. 

april”. 

 

DKK er også ramt af den finansielle krise og har bl.a. fyret 7 medarbejder (af 34). 
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FJD 

FJD vælger ny formand på sit møde d. 13.5, da Flemming Thune-Stephensen har 

valgt at stoppe efter kun et år på posten. 

 

Anlægsprøve – stor interesse for denne prøveform, der arbejdes videre med ideen . 

  

DJU 

Ref. af møde 3.2 er fremsendt til DMK og offentliggjort. 

Prøveledervejledningen er nu tilgængelig på DJU’s hjemmeside. 

 

DJ 

Intet 

 

SU  

Rapport 2007/2008 er fremsendt til klubben. 

 

3) Meddelelser fra kassereren/økonomi 

 Årsregnskab 2008 – overskud 24.123,- lidt mindre end budget.  

 Budget 2009 – ser fornuftigt ud, der forventes overskud. 

 Medlemstal pr. 14-4-09: 807 medlemmer. 

 

4) Udvalg/Arbejdsopgaver 

 Orientering fra div. udvalg 

Aktivistudvalget har udsendt indbydelse til de første kurser, der afholdes i maj. 

Grosser – ingen aktivitet, hjemmeside mangler web-master. 

info-udvalg – intet nyt. 

Efterskudsudvalg – alle aktiviteter kører efter planen. 

 Opfølgning på tidligere fordelte arbejdsopgaver, overordnet planlægning af 

resterende hovedaktiviteter 2009, opfølgning 2010, 2011, årshjul for 

hovedaktiviteter, bestyrelsen, udvalg m.fl. Årets aktiviteter kører efter planen. 

Der følges op på øvrige tiltag og år på første møde efter generalforsamlingen. 

 

5) Avl/Orientering fra avlsvejledningen 

 Status 2008 (nøgletal, avlsparametre etc.): Avlsvejledningen fremlagde og 

gennemgik disse. 

 Foreløbig status 2009: Mange kuld optaget på klubbens hvalpeliste til dato – 

flere er på vej. Der er forsat fokus på de overordnede avlsparameter. Internt 

har avlsvejledningen lavet en ny arbejdsfordeling. 

 

6) Afholdte arrangementer  

 Landsudstillingen i Grenaa – perfekt forløb. 

 Forårsmarkprøven – perfekt forløb.  

 Efterskudsprøver (Schweiss) – sammenfald mellem prøve på sjælland og 

klubbens forårsmarkprøve blev diskuteret. 
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7) Kommende arrangementer 2009 

 FJD’s udstilling. Er med besvær kommet endelig på plads. 

 Udstillingen i Vingsted. ALL tager opgaven. Evt.  i samarbejde med Eva N. 

Bruhn g Pia Nielsen, der begge har tilbudt at bistå. 

 Efterskudsprøver. 3 schweissprøve, DMK- apporterings prøve, sjælland, 

racedyster. Planlægning forløber planmæssigt  

 Efterårsvinderklassen. LV har det meste på plads. 

 

8) Evt. 
      Fremtidig dommerseminar for udstillingsdommere. Afventer foreløbig. 

 


