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Referat af DMK’s bestyrelsesmøde den 2. november 2016 i Ejby Hallen 

Deltagere:  

 Rune Riishøj (RR) 
 Michael Østergaard (MØ) 
 Peter Katholm (PK) 
 Thomas Elgaard Nielsen (TEN), online 
 Morten Vestergaard (MV), online 
 Palle Jørgensen (PJ), online 
 Susanne Holst (SH) 

Dagsorden: 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
RR ordstyrer, SH referent. 
 

2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 
Gennemgang af referater fra juni/august/september møderne. 
Udestående punkter er dækket af dagens dagsorden. 
 

3. DMK 
a. Grosserudvalget  

FN præsenterede Grosserudvalgets formål, arbejdsområder og planer (angivet i separat 
dokument). Der er mange spændende tanker, og RR opfordrede til, at de arbejder 
videre med deres planer med stort fokus på synlighed. I forbindelse med synlighed 
blev ønsket om et selvstændigt Grosser-logo diskuteret. Det blev vedtaget, at der skal 
arbejdes med en fælles identitet, så det kan dække begge racer. Fremgangsmåde 
besluttes på bestyrelsesmødet i december.  

b. Status på vedtægter 
PK regner med at have et udkast til reviderede vedtægter klar i løbet af 14 dage. Det 
sendes til MV, og derefter til resten af bestyrelsen til kommentering/revidering. 
 
Udover selve vedtægterne kommer PK og MV også med et oplæg til prokuraregler, 
som skal være et bilag til vedtægterne. 

c. Økonomi 
MØ har gennemgået regnskaber for de sidste tre år. For at øge gennemsigtigheden 
blev regnskabet præsenteret med en aktivitetsbaseret tilgangsvinkel, så bestyrelsen 
kunne få indsigt i detaljerne. 2013, 2014 og 2015 blev gennemgået og kommenteret. 
Fremtidige regnskaber vil blive udarbejdet på tilsvarende måde.  
 
I forbindelse med indtægterne blev det diskuteret, hvordan vi administrerer de 
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indmeldinger, der kommer løbende hen over året. Det blev besluttet, at nye 
medlemmer registreres kvartalsvis, hvorefter der sendes faktura for resten af året. Pr. 
1. januar det efterfølgende år faktureres de nye medlemmer automatisk via Nets. 

d. Pokal – forslag fra Per Madsen om at få AT’er med i evaluering af årets münsterländer 
Besluttet. RR kigger på vægtning af AT-prøven i forhold til den eksisterende 
beregningsmodel. 

e. Forslag fra Peter W om at AT-prøver skal give adgang til brugsklasse på udstilling 
Vedtaget. 

f. Medlemsmøder 
RR har haft møde med tre aktivistområder for at præsentere bestyrelsesgrundlaget og 
de fremtidige retningslinjer, målsætninger og initiativer. Alle områderne har været 
yderst positive overfor bestyrelsesgrundlaget, og der har på alle møderne været en 
god og sund debat. 
 

i. Positivt telefonisk møde med Bente Bak fra Bornholm, der ønsker at DMK kan 
få et godt samarbejde med FJD. Bornholm har et tæt og stærkt samarbejde 
med de øvrige FJD-klubber på Bornholm. Bente Bak efterspurgte ligeledes 
muligheden for evt. økonomisk opbakning, da området er forholdsvis lille. Det 
blev aftalt, at Bente Bak fremsender evt. ønsker til bestyrelsen 

ii. Positivt møde med aktivisterne i Herning (MØ deltog også), der bakkede op om 
bestyrelsesgrundlaget, og understregede vigtigheden af et godt samarbejde 
med FJD. I stedet for at arbejde for at gendanne aktivistudvalget foreslog 
aktivisterne i Herning et fælles aktivistmøde, hvor alle områder samles og 
diskutere aktivistudvalgets fremtid. Ligeledes kunne en aktivistdag bruges til at 
få inspiration områderne imellem, og hvor der også inviteres instruktører til 
f.eks. indlæring, apportering o.l. 

iii. Positivt møde med medlemmer og aktivister fra Nordjyllandsområdet. 
Nordjylland bakker op en aktivistdag. Samtidig blev der efterlyst mulighed for 
mere lokal information, gerne via DMK’s hjemmeside. Derudover var der ønske 
om en mere intuitiv hjemmeside, hvor nyheder og muligheder ikke forsvinder 
for hurtigt. Muligheden for mere lokal information eksisterer allerede i dag, og 
det blev besluttet, at en introduktion til dette kan være en del af et kommende 
aktivistmøde. 
 
RR fortsætter med at mødes med de lokale områder. Den 9. november vil RR 
deltage i aktivistmøde i Thy, og den 15. november er det Himmerland og 
Viborg. RR har modtaget et forslag fra et medlem om at oprette et 
aktivistområde i Aalborg. RR vil vende det med Himmerland og Nordjylland. 
Bestyrelsens holdning er, at vi skal have aktive aktivistområder, men ikke flere, 
end området kan bære. 
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4. Bestyrelsen 
 

a. Nye udvalg – medlemmer 
Peter Jürgensen og Lars Pedersen ønsker ikke at fortsætte i de nye udvalg. Nye mulige 
udvalgsmedlemmer blev nævnt, og RR tager kontakt og undersøger interesse. Der vil 
blive holdt udvalgsmøde i februar. Øvrige interesserede er velkomne til at kontakte RR. 
 
Det blev også diskuteret, hvem der kan overtage som avlsvejleder og kontakten til 
Tyskland, når PJ stopper ved næste generalforsamling. Det blev foreslået, at der 
etableres et sundhedsudvalg, som skal fokusere på sygdomme, og en avlsvejledning, 
der i højere grad fokuserer på brugsegenskaberne. Avlsvejledningen skal i tæt 
samarbejde med sundhedsudvalget sikre at brugs- og sundhedsegenskaber bliver taget 
i betragtning. Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, der har forslag til egnede 
kandidater til den ledige post i avlsvejledningen. Avlsvejlederen skal kunne begå sig 
på tysk og have interesse for avl. 

b. Oplæg på udvalgsbeskrivelser 
Sendes rundt til bestyrelsen til kommentering. 

c. Gennemgang af ’road map’ status 
Sendes rundt til bestyrelsen til kommentering. 

d. Gennemgang af årshjulet 
Jagtbrugshundeudvalget er i gang med at planlægge UT-prøverne til foråret. Der 
lægges op til, at de afholdes i specialklubregi. Tidspunkterne offentliggøres i 
december. Der er et ønske fra udvalget om at få flere folk med i arbejdet, herunder 
dommere. Anlægsudvalget arbejder på at invitere formændene fra de respektive 
klubber til et møde. 
 
RR har skrevet et kort indlæg til de kommende numre af Jagthunden og 
Münsterländeren, hvor han sammenholder antallet af münsterländere, der starter på 
de forskellige brugsprøver med antallet af præmieringer. Den umiddelbare vurdering 
er, at vi ligger godt i forhold til de andre racer, men at det kun er begrundet ud fra de 
resultater, der er tilgængelige på de respektive klubbers hjemmesider. 
 
Dansk Hunderegister har ca. 4500 Kleiner Münsterländere og ca. 130 Grosser 
Münsterländere registreret. Der bør således være et stort potentiale for at udvide 
antallet af medlemmer i DMK. 
 
Som en del af bestyrelsesgrundlaget præsenterede RR tanker om, at 
markprøvevurderinger skal gøres kvantitative, så de kan bruges i avlsarbejdet. 
Systemet eksisterer bl.a. i Sverige og Norge. Et pointbaseret markprøvesystem vil 
ligeledes give mulighed for bedømmelser i forhold til racens særkende. Det er et mål, 
at systemet kan implementeres i februar 2018. 
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5. Samarbejdspartnere 

a. KLM-I 
PK har færdiggjort fyldigt referat af mødet i september, som er lagt på hjemmesiden. 
PK kunne tilføje, at det skema til bedømmelse af laut, som er udarbejdet af PJ og 
German Klein, Frankrig, også blev godkendt. De enkelte medlemslande beslutter selv, 
hvordan de vil implementere det. Bestyrelsen skal tage stilling til, om DMK ønsker at 
afholde den Internationale IMP-prøve og generalforsamling i KLM-I i 2018. 
 
Det tyske forbund har krævet, at alle dokumenter vedr. parringer med tyske hunde, 
skal sendes til den tyske avslvejledning med almindelig post. Årsagen til dette er 
tilsyneladende, at der er enkelte personer, der ikke kan finde ud af at scanne 
dokumenter, så de kan læses. Det er nødvendigt at gå i dialog med det tyske forbund 
omkring dette. 
 
Der vil blive afholdt et nordisk formandsmøde. Dato og sted er endnu ikke fastlagt. 

b. DJU 
Forlag om point på kvalitetsklasser på markprøver. RR præsenterer forslaget for de 
øvrige kontinentale grupper på FJD mødet den 22. november. 
 
RR vil gerne stille forslag til DJU om, at det bliver tilladt for kontinentale hunde at 
bære dækkener ved markprøver. Hundene arbejder ofte i høj bevoksning, især om 
efteråret og kan derfor være svære at se. RR går videre med forslaget. 
 
Det blev besluttet, at der skal indstilles münsterländerfolk til 
markprøve/apporteringsdommere. Kandidater, der ønsker at være dommere, må meget 
gerne henvende sig til bestyrelsen, så DMK kan være behjælpelige. 

c. FJD 
Vi er enige i den nye forretningsorden for FJD. 
 
Budget fremsendt af FJD blev diskuteret. Budgettet viser fremgang mht deres økonomi, 
men de har dårlig likviditet og behov for på kort sigt at få tilført midler. RR fremlagde 
forslag om, at specialklubberne låner FJD penge, til de er på fode igen, men at det er 
et fælles ansvar at få FJD på rette kurs. Det skal dog være et krav, at der samtidig sker 
en omkostningstilpasning (især på kørsel og honorarer). Det blev besluttet, at RR tager 
forslaget med til FJD’s møde den 22/11. 
 
RR gennemgik dagsorden for mødet i den Kontinentale Gruppe den 22/11. 

i. På mødet skal de nuværende retningslinjer for udtagelse og fordeling af hunde 
til DM diskuteres. Vi forstår ikke retningslinjerne og foreslår en revidering. 
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ii. Der skal indstilles medlemmer til DJU udvalg (MUV og FUV). DMK vil gerne 
bakke op om folk, der støtter Fuldbrugsprøven som et avlsværktøj og ikke en 
konkurrence. 

iii. De nuværende regler omkring kvalifikation til vinderklasse ønskes opdateret. 
DMK ser gerne, at man kigger på selve bedømmelsen af både markprøven og 
vinderklassen, hvis man vil have flere hunde, der deltager i vinderklasserne. 
DMK støtter op om forslaget med at ændre grænsen for unghunde fra to til tre 
år. Unghunde betragtes stadig kun som unghunde til de er to år, men grænsen 
på de tre år skal give flere medlemmer muligheden for at deltage i markprøver. 

iv. Værdiansættelse af hunde ønskes et medlem valgt til udvalget, der skal 
arbejde med dette. DMK ser ikke nogen grund til et decideret udvalg, da dette 
bør kunne udarbejdes af forretningsudvalget. 

d. DKK 
RR deltager i formandsmøde den 7/1-17. 

e. Jagtbrugshunde 
PJ fortalte om efterårets AT-prøver. Der var færre deltagende hunde end ved UT-
prøverne i foråret. I alt 15 hunde, heraf syv münsterländere (fire fra Sverige). Der vil 
fremover blive arrangeret træningsgrupper, og PJ vil skrive træningstips på 
jagtbrugshunde.dk. Det blev diskuteret, om vi kan fordanske nogle af reglerne for AT-
prøven. PJ tager DMK’s ønsker videre til Jagtbrugshunde.  
 
Tolkning af reglerne for stand har været diskuteret i forbindelse med prøverne. En 
præcisering vil komme i forbindelse med dommeruddannelsen. 
 

6. Evt. 
a. Bestyrelserne i DMK og Ruhårsklubben vil holde et fællesmøde i januar omkring 

fremtidigt samarbejde. 
b. MV påpegede, at der er et par steder på hvalpelisten, hvor teksten godt kan 

omformuleres. MV specificerer, og TEN tilretter. 
c. Det blev besluttet at aftale mødedatoer for hele 2017 på bestyrelsesmødet i december, 

som bliver et onlinemøde. 


