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Referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2009 hos Lars ”Sigurd” 
Vandborg, Nyk. Sj. 

  
Tilstede: 
Henrik Raae Andersen (HRA) 
Peter Ringgaard (PR) 
Erik Lilliesøe (EL) 
Carsten Trøjborg (CT) 
Lars ”Sigurd” Vandborg  (LV)  
Lars Petersen (suppleant Fyn) (LP) 
Lars H. Ehrensvärd Jensen (suppleant Sjælland) (LHEJ) 
 
Afbud: 

      Ole Beuchert (suppleant Jylland) 
      avlsvejledningens tre medlemmer deltog efter aftale ikke  
  

 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra sidste møde 

Underskrevet samt opfølgning i henhold til ref. fra sidste møde  
 
Rekonstruktion af udvalg  
En opdatering fremsendes til Münsterländeren og hjemmesiden (HRA): 
CV: 
JN samt de tre suppl. mangler stadig at fremsende CV’er. 
Forkortelser: 
Opgaven ligger hos HRA. Løses inden 1. januar 2010 

 
2. Meddelelser/orientering fra formanden: 

DMK 
Aktivistudvalget har i løbet af maj afholdt grundkurser for aktivister  
33 aktivister har deltaget. Desværre har 4 områder endnu ikke haft 
deltagere på kurset (Herning, Himmerland, Holstebro og Århus-Grenå) 
 
DMK mangler en repræsentant i FJD’s udstillingskomite. 
Udstillingsudvalget løser opgaven. 
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Pokaler: Formalia og logistik fungerer ikke tilfredsstillende. LV har meget 
utilfredsstillende muligheder for at hjemkalde og udsende pokaler til hhv. 
tidligere og nye vindere. Forskellige løsningsmodeller drøftedes, herunder 
om uddeling af DMK-diplom i stedet for pokaler til en del af prøverne. En 
sådan ”en-vejs-løsning” vil lette præmiebestyrerens arbejde væsentligt. 
LHEJ fremskaffer et overslag/tilbud om design af et sådant diplom til 
næste bestyrelsesmøde. 
Der indkøbes en pokal til den midtjyske schweissprøve. 
 
Der mangler stadig opdateringer i vores medier: Info-udvalget har påtaget 
sig opgaven på sidste møde.  
 
Avl: ”Oplysningsskemaet” overvejes belønnet ved indsendelse. 
Hovedparten af skemaerne bliver ikke returneret når hvalpene er 12-18 
mdr. gamle. 
 
HRA og GB deltager i B-HZP i Schleswig-Holstein 8-11. oktober 2009. 
 
Kaj Hansen har meddelt, at han ikke længere dømmer vores racer. Der 
skrives en artikel om hans arbejde i klubbladet og han inviteres til næste 
Generalforsamling. 
 
 
KLM-I 
Møde afholdt 27. og 28. august 2009. HRA deltog ikke pga. møde i DJU. 
Referat afventes. 
 
DKK 
Elektronisk post er løbende fremsendt. 
 
Udstillingsresultaterne/præmieringerne på DKK’s udstillinger er for ofte 
utroværdige. HRA forbereder møde (for FJD, herunder vores eksempler 
på utroværdige bedømmelser) med Eksteriørdommerudvalget og 
Udstillingsudvalget. 
 
Dommerønsker 2012: Udstillingsudvalget udarbejder forslag. 
 
Vore hundes sundhedstilstand: Generelt ingen væsentlige problemer. 
Vi afventer stadig en udmelding om nyt HD-indeks fra DKK. 
 
Hundeweb opdateret/nyt ”udseende” 23. september 2009. 
 
FJD 
Ref. fra møde 13. maj 2010 er offentliggjort og udsendt. 
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HRA orienterede om ekstraordinært møde 5. august 2009. Referat 
afventer offentliggørelse. HRA blev valgt til formand. Anton Dahl er forsat 
næstformand. På mødet blev nedsat et udvalg, der skal revidere FJD’s 
overenskomst og forretningsorden. Udvalget består af HRA (DMK), 
Torben Mørup (DRK), Anton Dahl (DGSK) og Fl. Fuglede-Jørgensen 
(DPK). 
 
FJD afholdte HZP-seminar i starten af sept. med deltagelse af seks 
kontinentale klubber samt DJ. Interessen er stor for både denne 
prøveform og VJP’en. Det blev besluttet, at klubberne og DJ udpeger to 
repræsentanter til 1.januar 2010, der arbejder videre med prøveformerne. 
CT og PR deltager for DMK 
 
HRA har d.d. på vegne af FJD afgivet høringssvar til Justitsministeriet 
vedr. forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 
(Sagsnummer.: 2009-5400-0016). Samarbejdet med DJ og DKK har i 
denne sag være forbilledligt. 
 
Fuldbrugsprøver og Vindeklasseprøver ligger ofte samtidigt. Det bør 
overvejes at starten tidligere og slutte senere. 
 
I FJD er det aftalt at der fremover afholdes maksimalt tre prøver i et givet 
område med henblik på at undgå overbelastning af lodsejere og vildt. Én 
prøve i hhv. FJD, DJ og specialklub-regi. Dette stiller krav om koordination 
mellem specialklubberne.  
 
 
DJU 
Afventer ref. fra møde 27. august 2009. Poul Vestervang blev på mødet 
valgt til ny formand. PV repræsenterer DJ. HRA har store forventninger til 
det fremtidige samarbejde i DJU.  
 
Fristen for høringssvar vedr. Fuldbrugsprøvereglerne er sat til 1. 
november 2009. Et udvalg bestående af Kirstein Henriksen (DJ) og 
undertegnede (FJD) samt to medlemmer fra Fuldbrugsprøveudvalget og 
de to kontinentale dommere fra DU blev besluttet nedsat. Arbejdet med et 
udkast til regler skal foreligge før næste møde. 
 

3. Meddelelser fra kassereren/økonomi 
Kassereren gav en foreløbig status 2009 – økonomi, medlemstal. 
Kassereren redegjorde for budget for resten af 2009. 
 

4.   Udvalg/Arbejdsopgaver 
Orientering fra div. udvalg 
Fordeling af arbejdsopgaver 2010. 
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Overordnet planlægning af hovedaktiviteter 2010-12 fremgår af DJU 
hjemmeside 
Årshjul for hovedaktiviteter, bestyrelsen, udvalg m.fl. varetages af LHEJ. 
 

5.   Afholdte arrangementer  
FJD’s udstilling. God gennemførelse. For lille deltagerantal fra DMK (11). 
Udstillingen i Vingsted. God gennemførelse. Fint deltagerantal fra DMK 
(31). 
Efterskudsprøver. PR orienterede om nordjysk prøve. 
 

6. Kommende arrangementer 2010 
Landsudstillingen. Grenå 20. eller 27. februar 2010. Pia Nielsen forestår. 
Efterskudsprøver 
Forårsprøven. Sjælland 27.-28. marts 2010 
 

7. Evt. 
Medlem Niels Laugesen havde anmodet om tilladelse til at oprette et 
aktivistområde i Nordsjælland i samarbejde med Ruhårsklubben med 
henblik på at aktivere flere KLM-ejere i området, som ikke naturligt 
orienterer sig mod Aktivistområde København. Efter nogen diskussion 
besluttedes det at give tilladelsen. 
Det besluttedes at afholde en tema-dag i tilslutning til Generalforsamling 
2010. Hensigten er at indkalde 1-2 foredragsholdere som kan formidle ny 
viden om hunde eller inspirere til nye metoder. 
CT undersøger højdeudvikling i forhold til alder for hanner i Hanhunde-
registret. 
Klubben tilbyder delvis dækning af udgifter til afholdelse af foredrag til 
aktivistområderne i 2010. 
Diskussion om ”Münsterländerens” fremtid. Trykning og forsendelse er 
kostbart for klubben og spørgsmålet er om klubben kan få større samlet 
udbytte af at overgå til en on-line-udgave. Eventuelt kunne der tilbydes en 
printservice til de få medlemmer som ikke råder over Internetadgang. 
Under alle omstændigheder kræver det en Generalforsamlingsbeslutning 
at ændre bladets status. Det besluttedes at udføre en 
medlemsundersøgelse. CT udarbejder et oplæg. 
Sidste udgave af Münsterländeren var i en meget dårlig kvalitet, særligt 
billederne. Det besluttedes at give trykkeriet én sidste chance. CT 
kontakter trykkeriet og formidler dette budskab. 


