
 
DANSK MÜNSTER- 
LÄNDER KLUB 

Referat af DMK’s bestyrelsesmøder den 7. august på Fyn, samt 
onlinemøder den 25. august, 1. september og 8. september 

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har deltaget i alle møder, dog bortset fra 
nedenstående afbud. 

Afbud: den 7. august: Morten Vestergaard (MV), den 1. september og 8. september: Henrik Raae 
Andersen (HRA). 

Mødet den 7. august var en temadag, hvor den nye bestyrelse drøftede og planlagde klubbens fremtidige 
mål og kurs. På de efterfølgende tre onlinemøder blev de forskellige mål konkretiseret i egentlige tiltag, og 
opgaver i den forbindelse blev fordelt. Bestyrelsesgrundlaget og den fremtidige strategi vil blive lagt DMKs 
hjemmeside.  

Desuden blev følgende behandlet: 

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

2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 
 

3. DMK 
a. Avlsudvalget ønskede at få testet en hund for ektropiske ureter. Det foreslås, at 

Pernille Legind forsøger at finde en dyrlægestuderende, der kan bruge hunden i et 
projekt. Hvis det ikke er muligt, afholder DMK omkostninger op til 1500 kr. 

4. Bestyrelsen 
 

a. Michael Østergaard rykkede igen for underskrevet fuldmagt fra HRA, således at 
kassererposten endeligt kunne blive overdraget og konti kunne flyttes til Sydbank. 
Efter HRAs udtræden af bestyrelsen har MV fremsendt fuldmagt. 

 
5. Samarbejdspartnere 

a. KLM-I 
Bestyrelsen har undersøgt, hvem der skal betale for HRA’s deltagelse i KLM-I’s 
generalforsamling den 22. september 2016 i Østrig. KLM-I har meddelt, at de afholder 
omkostningerne i den forbindelse. HRA deltager i generalforsamlingen som 
vicepræsident for KLM-I. 
Som repræsentant for DMK deltager Peter Katholm (PK). DMK betaler for PK’s 
deltagelse. Omkostningen forventes i størrelsesordenen DKK 5.000,-. 
Klubben i Østrig afholder jubilæum i forbindelse med generalforsamlingen. DMK 
medbringer en gave. I forbindelse med IMP-prøverne i Østrig medbringes desuden 
præmieglas. 
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b. FJD 
RR og MØ har afholdt møde med FJDs forretningsudvalg. De økonomiske udfordringer 
blev vendt og til mødet i november bliver foreslagene fremlagt for den samlede 
bestyrelse. Vedtægterne blev ligeledes gennemgået, ligesom tanker omkring 
markprøver afholdt med karakterskala blev luftet. Desuden drøftedes, hvilke 
økonomiske samt medlemsfordele der kunne være ved at fusionere eller andet DJU og 
FJD. 

c. DJU 
DJU har tilbagebetalt klagegebyr til DMK på kr. 500,-. 

d. DKK 
Erik Petersen ønsker at trække sig fra DKK’s bestyrelse. I den forbindelse er DMK’s 
bestyrelse blevet spurgt, om den kan bakke op om Harris Jensen som nyt medlem i 
DKK’s bestyrelse. Et flertal af bestyrelsen valgte at støtte Harris Jensens kandidatur. 

e. Jagtbrugshunde 
Der blev stillet spørgsmål til, hvem der fremover skulle repræsentere DMK i 
Anlægsprøveudvalget. Det føres igen til referat, at Palle Jørgensen (PJ) og HRA fortsat 
repræsenterer DMK i Anlægsprøveudvalget. 
 

6. Evt. 
a. Jagtmessen på Gram Slot 

Et medlem havde rettet henvendelse om, hvorfor DMK ikke var repræsenteret på årets 
udgave af jagtmessen på Gram Slot. 
Det har ikke været et aktivt valg ikke at deltage. Desværre har vi ikke modtaget 
invitation til arrangementet i år, hvorfor vi ikke har været opmærksomme på det. For at 
undgå lignende fremtidige hændelser, har bestyrelsen oprettet en ny intern kalender, 
som holder styr på bl.a. denne type arrangementer.  

b. Rejseaktiviteter m.m. 
Klubbens høje omkostninger til rejsegodtgørelse m.m. blev drøftet. Det føres til 
referat, at klubben udelukkende udbetaler kørselsgodtgørelse i forbindelse med 
bestyrelsesmøder, hvalpesyn og anlægsudvalgsmøder. Samkørsel skal så vidt muligt 
praktiseres. Online møder vil blive prioriteret af hensyn til økonomien. 

c. Grosserudvalget vil blive inviteret til det næste bestyrelsesmøde i oktober. 


