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Bestyrelsesmøde, 7. 1 2011. 
Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 
Tid: 18.30 
 
Deltagere: Henrik Raae Andersen (HRA), Peter Ringgaard (PR), Erik Lilliesøe (EL), Lars (Sigurd) 
Vandborg (LV), Carsten Trøjborg (CT), Jan Nielsen (JN), Lars Pedersen (LP), og Søren Olsen (SO) 
Afbud: Kim V. Andersen, Gunner Bertelsen og Palle Jørgensen  
  
Dagsorden: 
0. Fastlæggelse af dagsorden 
Dagsorden skal udsendes senest otte dage før mødet. Udsendelsen af dagsordenen har denne 
gang været for sen. 
 
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde  
Opfølgning fra sidste møde: 
Udstillingsleder til FJDs udstilling. Rolf Knudsen havde tidligere accepteret at være udstillingsleder, 
men har siden meldt fra. Beslutning: LP undersøger markedet for relevante emner. Alternativ 
løsning Anita Andersen/Søren Olsen. Tovholdere: LP og SO. 
Bestyrelsens forslag til dommere på DKKs udstillinger 2013. Beslutning: Navne og adresser 
fremskaffes på relevante emner. Tovholder PR. 
DRK er orienteret om, at vi accepterer en flytning af udstillingen fra Vingsted til Bredsten.  
Beslutning: PR kontakter Torben Mørup, DRK desangående. 
Vores forslag om tre årlige FJD udstillinger blev positivt modtaget på Den Kontinentale gruppes 
møde og rejses på fællesmødet i maj. 
Aktivitetskalender 2011. LP fremlagde et oplæg. Beslutning: denne offentliggøres når de sidste 
detaljer er på plads. Tovholder. LP 
Opfølgning fra tidligere møde: 
Jan Nielsens ansøgning om indstilling til dommerelev skal behandles og formelt godkendes. 
Tovholder: HRA 
 
2. Meddelelser/orientering fra formanden 
DMK: 
Aktivistudvalget: 
Reaktionerne på nedlæggelsen af udvalgets uddannelsesaktiviteter blev kort debatteret. HRA 
fremlagde div. bilag relateret til arbejdet i udvalget fra 2007 – 2011 ligesom status for arbejdet 
med at etablere en fremtidig uddannelse for klubbens nuværende og kommende aktivister blev 
fremlagt (se bilag). 
Beslutning: HRA forsætter arbejdet med at etablere en fremtidig uddannelse for klubbens 
aktivister. Dette vil ske i samarbejde med de øvrige i specialklubber i FJD. 
Beslutning: Bestyrelsen opretter en Uddannelsesfond til uddannelse af aktivister. Bestyrelsen 
indskyder et grundbeløb på 50.000 kr. og supplere indskud fra f.eks. områderne i forholdet 1:1.. 
Præmisserne for fonden udarbejdes senere. Tovholdere: Bestyrelsen  
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MÜNSTERLÄNDEREN: HRA ønsker en ny debat om vores klubblad. For nuværende er kvaliteten 
efter hans opfattelse for ringe! Beslutning: PR og CT indhenter tilbud på bedre trykkvalitet hos nyt 
trykkeri. 
KLM-I: 
Møde afholdt 2. og 3. 12 2010. Ref. afventes. 
Næste møde er ikke endeligt fastlagt. 
GF 2012 forsøges afholdt i Prag. 
Den første IMP (forsøgsprøve) var en succes. 
Materiale fra KLM-I fremsendes løbende til bestyrelsen ligesom relevant stof offentliggøres på 
bl.a. vores hjemmeside. 
Forslag: Skal vi i fremtiden få dette oversat til dansk? Evt. mod betaling? Beslutning: Der var 
overvejende stemning for oversættelse af udvalgte papirer. Tovholder: HRA er tovholder mht. at 
finde en oversætter. 
DKK 
Post bliver løbene fremsendt til bestyrelsen. 
Formandsmøde 2011 afholdes i morgen lørdag den 8. januar og Repræsentantskabsmøde 2011 
afholdes lørdag den 5. marts. HRA deltager på Formandsmødet i morgen. Beslutning: HRA og EL 
deltager på Repræsentantskabsmødet 5. marts. 
GB deltager i seminariet ”Viden på bordet”. 
HRA henviste med glæde til Lederen i HUNDENs novembernummer, der internationaliserer 
anerkendelsen, udvekslingen og håndteringen af (primært)sundhedsdata. 
DKK skulle have et elektronisk ”markprøvemodul” klar. HRA forventede flere informationer på 
DJUs møde 1.2 2011. 
Nye Schweissprøveregler m.m. modtaget – kan ses på DKKs hjemmeside. 
Kastrerede hanhunde. DKK har åbnet op for at specialklubberne selv kan bestemme om kastrerede 
hunde kan deltage i DMKs stambogsførte prøver. Beslutning: Ikke monocide/kryptocide 
münsterländere kan deltage på klubbens anerkendte prøver. Dyrlægeattest for kastration (af 
begge sten) skal vedlægges tilmeldingsblanketten.  
FJD: 
Møde i Den Kontinentale Gruppe 10.11 2010 (Ref. offentliggøres i næste nr. af JAGTHUNDEN). 
Markvildtudvalget er nu en realitet. Første møde forsøges afholdt 21.1. 2011 
Den Kontinentale gruppe er enige om at forfølge ideen om en fællesuddannelse af 
trænere/kontaktfolk/aktivister. HRA er tovholder. 
Der er nedsat et lille udvalg, der skal tilpasse VJP og HZP til ”danske forhold”. Prøveformerne 
forventes klar 2012. 
For at styrke samarbejdet med JAGTHUNDENS redaktion har gruppen udpeget Torben Mørup som 
kontaktperson. 
Bidraget til JAGTHUNDEN nedsættes. 
Minna Bang Clausen har indvilliget i at blive ny kasserer (igen). 
Elektronisk udsendelse af markprøvekritikker blev diskuteret. 
Det interne samarbejde mellem grupperne blev diskuteret. 
Træning på offentlige arealer blev diskuteret. Initiativ (DKK/DJU) er iværksat. 
Indstilling af dommeraspiranter blev diskuteret og tages op på et møde i morgen før DKKs 
Formandsmøde. 
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Bestyrelsen indstiller Carsten Trøjborg samt Lars Vandborg som aspiranter til 
apporteringsdommeruddannelsen. 
FJD har indberettet hundeførere til DJU for overtrædelse af FMR. 
DJU: 
Ref. fra møde afholdt 9.10 fremsendt d.d.. Næste møde afholdes 1.2 2011. 
DUVs forslag til nye regler for markprøvedommeruddannelse ønskes diskuteret ligesom HRAs 
bemærkninger til bilag 2 (begge dele er fremsendt). Beslutning: Bestyrelsen bakker op om de 
foreslåede ændringer til HRAs bemærkninger til bilag 2. Disse diskuteres på den Kontinentale 
Gruppes møde i morgen lør. 8.1 2011. 
 
3. Meddelelser fra kassereren/økonomi 
Pr 31/12 871 medlemmer.  
Forventet årsresultat tkr. 79. Resultatet er bedre end budgetteret. 
 
4. Avlsvejledning 
Udgår 
 
5. Meddelelser fra udvalg 
Alle klubbens schweissprøver er publiceret. Ændring i anmeldelsesgebyret afstedkommer ændring 
i annoncering. Tovholder: PR 
Forårsmarkprøven: Planlagt til 2. og 3. april. Forventes flyttet til sidste weekend i marts, grundet 
sammenfald af specialklubbernes markprøver d 2.-3. april 2011. det er svært at skaffe dommere. 
 
6. Kommende arrangementer 2011 
Dato for GF 04 juni 2011 
 
7. Evt. 
Diplom til bedste hund på brugsprøver og apporteringsprøver blev drøftet. Beslutning: CT, LV og 
PR kommer med oplæg 
LV indkøber præmiebøger til at følge de pokaler, der er overskrevet. 
Ifm. med introduktion til VJP og HZP afprøvning, arrangeres en udflugt til en af prøverne i 
Nordtyskland. Tovholder: HRA 
 
Vedlagt: Bilag ”Memo udd.” 
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BILAG TIL REFERAT  
 
 
 
 
Memo/arbejdspapir uddannelse aktivister/instruktører DMK/FJD 

15.12 2010 Møde afholdt hos DKK med Formand Jørgen Hindse Madsen, bestyrelsesmedlem 

Henrik Johansen og direktør Jens Glavind. 

Emne: Uddannelse af DMKs/FJDs specialklubbers instruktører i DKK-regi, særligt uddannelserne: 

Basiskursus, Adfærds- og håndteringskursus, Hvalpe- og grundinstruktøruddannelsen samt 

Kørekort til Hund instruktøruddannelse. Desuden ønske om et 1. dags kursus i kommunikation og 

formidling. Ligesom ønsket om efteruddannelse blev berørt. 

Efter at have fremlagt mine ideer og tanker om et fremtidigt samarbejde, der i øvrigt blev meget 

positivt modtaget, blev det besluttet, at dialogen og udveksling af ideer med henblik på en 

tilpasning af ovenstående uddannelser til vores behov, fortsættes med DKKs Aktivitetsudvalg (AU). 

I den forbindelse vil jeg prioritere flg. punkter: 

 Tilpasning af indhold til vores behov (stadig som diplomuddannelse) 

 Hurtig iværksættelse, herunder udvikling af tidsplaner 

 Særskilte kurser afholdt for DMKs/FJDs aktivister/instruktører 

 Indflydelse på valg af undervisere (jeg vil have de bedste) 

 Bedst mulige pris 

D.d. afventer jeg en tilbagemelding fra Erling Olsen, bestyrelsesmedlem i DKKs bestyrelse samt 

formand for DKKs AU. 

21.1 2011 har jeg aftalt møde med Niels Søndergård (NS), leder på Kalø og ansvarlig for DJs 

uddannelser. NS har henvendt sig til mig på opfordring af Ole Roed (OR), der på denne måde har 

reageret på min tidligere henvendelse om etablering af et samarbejde om uddannelse af 

Aktivister/instruktører i DMK/FJD. 

På mødet vil jeg diskutere en brugsrelateret overbygning til de kurser DKK kan tilbyde. Min 

prioritering vil blive som ovenfor. 

 

HRA 6.1 2011  

 


