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Referat af DMK’s bestyrelsesmøde den 27. juni 2016 i Odense 

Deltagere: Rune Riishøj (RR), Michael Østergaard (MØ), Henrik Raae Andersen (HRA), Palle Jørgensen 
(PJ), Thomas Elgaard Nielsen (TEN), Susanne Holst (SH), Peter Katholm (PK), Morten Vestergaard (MV). 

Afbud: Ingen. 

Mødet var det første med den bestyrelse, som blev valgt på årets generalforsamling den 11. juni 2016. En 
stor del af mødet blev brugt på at introducere de nye bestyrelsesmedlemmer til samarbejdsrelationer, aktive 
og verserende sager, m.v. Dette er ikke taget til referat, da den nye bestyrelse ønsker at fortsætte med kun 
at udarbejde beslutningsreferater.  

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

2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 
a. Inaktive lokalområder 

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde. 
b. Spørgeskemaundersøgelse 

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde. 
c. Billeder af bestyrelsesmedlemmer 

HRA, MV, SH og PK mangler – og fremsender billede til TEN snarest. 
d. DKK forsikringstilbud 

HRA forklarede de ny bestyrelsesmedlemmer om indholdet. Da forsikringen er kostbar, 
unødvendig og ikke lovpligtig, ønsker bestyrelsen ikke at gøre brug af tilbuddet. 

e. DJU sag 
RR kontakter DJU med henblik på at få tilbagebetalt klagegebyr på DKK 500. 
 

3. DMK 
a. Status på kassererposten 

MØ og Erik Lillesøe samarbejder i øjeblikket om at overdrage kassererposten til MØ, 
herunder oprettelse af konti og overdragelse af medlemslister, systemer, m.v. Der skal 
desuden findes et opbevaringssted til diverse historiske effekter, som pt. opbevares 
hos Erik Lillesøe. 

b. Efterårsvinderklasse 
DMK’s efterårsvinderklasse afholdes i Ringsted lørdag den 24. september 2016. John 
Hilmer Hansen er prøveleder. Der arbejdes på, at prøven fremover igen kan afholdes 
skiftevis i Jylland og på Sjælland. Det har desværre ikke været muligt at finde terræner 
med så kort varsel i Jylland i år. 

c. Münsterländeren 
Softwaren, som redaktøren benytter til at layoute Münsterländeren, fungerer ikke 
mere. Det besluttes, at der investeres i ny software (Adobe InDesign), som lejes på 
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årsbasis til en pris på ca. DKK 2.500. 
Der er indhentet flere nye tilbud på tryk af bladet. RR og redaktøren arbejder videre 
med mulighederne. 
RR arbejder på at få kompensation for sidste udgivelse af bladet, som pga. fejl hos 
leverandøren blev udsendt for sent og efter en ældre medlemsliste. 

d. Fynsk suppleant 
I forbindelse med Erik Lillesøes udtrædelse af bestyrelsen, har bestyrelsen konstateret, 
at den fynske suppleant, Susanne Holst (SH), desværre ikke opfylder klubbens love 
(§12 vedr. valgbarhed) for at indtræde som nyt bestyrelsesmedlem, idet hun pt. ikke 
besidder gyldigt jagttegn. 
Bestyrelsen har rådført sig med DKK’s jurist, som har anbefalet, at SH fortsætter som 
suppleant, indtil hun får jagttegn i efteråret (hun er ved at erhverve det) og opfylder 
klubbens love for valgbarhed. Bestyrelsen beslutter at følge anbefalingen fra DKK. 
I forbindelse med vores henvendelse til DKK’s jurist er bestyrelsen blevet gjort 
opmærksom på, at klubbens love i øjeblikket ikke følger DKK’s retningslinjer og derfor 
ikke fremadrettet kan godkendes af DKK. Bestyrelsen har derfor nedsat en 
arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til en opdatering af klubbens love. Forslaget 
skal besluttes på generalforsamlingen 2017. Arbejdsgruppen består af PK og MV. 

e. Pokaler 
Lars Pedersen har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte som ansvarlig for klubbens 
glas og pokaler. SH overtager posten og skal i den forbindelse udarbejde 
opgavebeskrivelse. TEN skal fremsende historiske informationer om pokaler til SH. 

f. Udvalg 
i. Grosser Münsterländer udvalg 

Udvalget blev nedsat på årets generalforsamling. Udvalget skal sættes på 
hjemmesiden. Bestyrelsen afventer den ansvarsbeskrivelse som udvalget af 
generalforsamlingen blev pålagt at etablere. RR kontakter udvalget. 

ii. Forretningsudvalg 
Udvalget nedlægges. 

iii. Uddannelsesudvalg 
TEN fremsender uddannelsesudvalgets beskrivelse af klubbens uddannelse til 
resten af bestyrelsen. 

iv. Øvrige udvalg 
Resten af klubbens udvalg blev gennemgået for de nye bestyrelsesmedlemmer. 
Det besluttes, at RR gennemgår alle udvalg for evt. inaktive medlemmer. Det 
besluttes desuden, at PK og RR indtræder i det nuværende arrangements- og 
prøveudvalg, bl.a. med henblik på at finde flere udvalgsmedlemmer, samt at 
skaffe terræn til at afholde efterårsvinderklasse i Jylland i 2017. 
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4. Bestyrelsen 
a. Münsterländeren/Jagthunden/hjemmesiden 

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde. 
b. Diverse kurser 

PJ skal på prøveleder kursus i DKK, og Pernille skal på kursus i konflikthåndtering hos 
DKK. PJ og HRA forklarede kort om indhold af kurserne og kunne samtidig fortælle, at 
begge kurser sandsynligvis er gratis. 
 

5. Samarbejdspartnere 
a. KLM-I 

RR overtager rollen som DMK’s repræsentant ved KLM-I’s generalforsamling. HRA 
fortsætter som VP. 
KLM-I har et formandskab, der vælges på foreningens generalforsamlinger, se 
http://www.klm-international.info/index.php/de/klm-i/hor-satzung.html - klubbernes 
repræsentanter deltager i generalforsamlinger. 

b. FJD 
RR overtager bestyrelsens kontakt til FJD. 
Klubben forventer at skulle betale et ekstraordinær beløb til FJD, som mangler 
likviditet i indeværende regnskabsår. I DMK vedkender vi vores solidariske ansvar. 
Samtidig understreges det, at DMK’s bestyrelse forventer og arbejder for, at FJD 
slanker økonomien yderligere, så lign. budgetoverskridelse undgås fremover. 

c. DJU 
Intet at drøfte. 

d. DKK 
RR overtager bestyrelsens kontakt til DKK. 

e. Jagtbrugshunde 
Intet at drøfte. 
 

6. Evt. 
a. Næste bestyrelsesmøde 

Dato for næste bestyrelsesmøde findes senest den 5. juli 2016. 
b. Forespørgsel til bestyrelsen 

En nordmand har rettet henvendelse til bestyrelsen med henblik på at komme på 
DMK’s hanhundeliste. Hunden kan optages, hvis der fremlægges dokumentation for, at 
hunden opfylder kravene for optagelse. PJ kontakter manden. 

c. Spørgsmål vedr. Jagtbrugshunde.dk 
MV efterlyste regnskaber og arbejdsbeskrivelse fra Jagtbrugshunde.dk. HRA og PJ 
forklarede, at man ikke har ønsket at udarbejde deciderede vedtægter, fordi 
Jagtbrugshunde.dk ikke er en forening, men et samarbejde. En samarbejdsbeskrivelse 
og et regnskab er på trapperne. 


