Referat af DMK’s online bestyrelsesmøde den 13. og 19. december 2016
Deltagere:







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

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer.
TEN ordstyrer, SH referent.
2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Ved sidste bestyrelsesmøde påpegede MV, at der er et par steder på hvalpelisten, hvor teksten
godt kan omformuleres. MV lovede at specificere dette nærmere, men det er endnu ikke sket.
Under punktet kom det desuden frem, at udvalgssiderne på dmk-online skal opdateres.
3. DMK
a. Grosserudvalget
Ved forrige bestyrelsesmøde fremlagde Grosserudvalget et oplæg med et stærkt ønske
om at GM’erne bliver en integreret del af DMK. På denne baggrund foreslår RR, at der
laves et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med logo(er), der dækker både Kleiner og
Grosser Münsterländere, og hvordan hjemmesiden tydeligere kan vise begge racer. Et
oplæg kan præsenteres på generalforsamlingen til juni. Der blev også snakket om, at
SH skal fungere som bestyrelsens kontaktperson til Grosserudvalget. RR og SH
diskuterer nærmere.
b. Status på vedtægter (i dag kaldet DMK’s love)
PK har skrevet udkast til reviderede vedtægter ved at kigge i andre specialklubber
(især ruhårsklubben). Formålet med de reviderede vedtægter er at tilpasse dem til
nutiden, og fremhæve Münsterländeren som en alsidig stående jagthund, og DMK som
en klub, der ønsker at samarbejde med de øvrige specialklubber og internationalt. På
baggrund af dette oplæg laver PK og RR et forslag, hvor vedtægterne kan opdeles i
blokke, som DMK’s medlemmer kan stemme om ved næste generalforsamling.
Forslaget til de reviderede vedtægter skal offentliggøres på hjemmesiden senest med
udgangen af marts. Bestyrelsens anbefaling vil fremgå af forslaget.
c. Økonomi
MØ præsenterede budgettet for 2017. TEN præsenterede markedsføringsbudget. Det
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blev besluttet at indkøbe et 3 x 3 m telt med to aftagelige sider, som kan bruges både
inde og ude. Budgettet blev diskuteret og godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden.
d. Münsterländeren
Der er et ønske om at få opdateret Münsterländeren både med hensyn til layout og
indhold. RR undersøger kursusmuligheder for redaktøren. Max. pris 4000 kr.
e. DMK’s landsudstilling i Grenå
2017 bliver det sidste år, hvor Pia Nielsen står for den. Stor tak til Pia for det store
arbejde, hun har lagt i landsudstillingen de sidste mange år.
f. Hundeweb
Carsten Trøjborg havde foreslået, at der gives adgang til DMK’s hundeweb-konto til to
eksterne personer, som ofte har været behjælpelige, når en prøveleder har lavet fejl i
systemet. Ved at give dem adgang, vil evt. fremtidige fejl kunne løses nemmere og
hurtigere. Forslaget blev vedtaget. RR giver dem adgang, når han modtager navnene.
g. Dispensation for avl
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra et medlem, der ønsker at avle på en tæve
med HD C. Avlsvejledningen anbefaler, at DMK’s retningslinjer om kun at bruge hunde
med HD A og B følges, og bestyrelsen er enig i denne anbefaling. RR giver medlemmet
besked om bestyrelsens beslutning.
4. Bestyrelsen
a. Udvalgsmøde og medlemmer
RR ønsker at styrke den fremtidige avlsvejledning. Et oplæg til struktur for
avlsvejledningen udarbejdes sammen med Palle Jørgensen og den øvrige
avlsvejledning og vil blive præsenteret på generalforsamlingen. Der skal afholdes
udvalgsmøde i februar, inkl. avlsvejledningen, hvor også resultaterne fra hvalpesyn
skal præsenteres. Ligeledes skal repræsentanterne fra Jubilæumsgruppen inviteres. RR
sender forslag til datoer ud.
b. Oplæg på udvalgsbeskrivelser
Eventuelle kommentarer på det oplæg, som er udsendt på mail af 16/11 sendes til RR.
c. Gennemgang af ’road map’ status
Det har vist sig, at der ikke er den store interesse fra medlemmerne på
medlemsfordele. Tilbagemeldingen er, at bestyrelsen skal bruge sin tid på andre
områder, bl.a. tøj, weekendkurser mv. SH og TEN kigger på mulige løsninger på
messemateriale.
d. Gennemgang af årshjulet
Årshjulet blev gennemgået.
e. Bestyrelsesmøder 2017 skal fastsættes
RR udsender forslag. Når møderne er fastsat, vil datoerne fremgå af hjemmesiden.
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f.

Pokaler/glas
PK kommenterede, at FJD har deres logo placeret i bunden af glassene, hvilket er mere
diskret. Det undersøges, om DMK skal gøre det samme fra 2018. SH bestiller 96
snapseglas til at dække 2017.

Et forslag til omfanget, og den fremtidige styring af pokaler, udarbejdes af SH og RR til
næste bestyrelsesmøde i januar.
g. Kontingentopkrævninger
MØ havde følgende forslag, som alle blev vedtaget:
i. Hvalpekøbere, som får tilbudt gratis medlemskab, får 1. år gratis i forhold til
indmeldelsestidspunkt. Hvis f.eks. gratis medlemskab starter i 2. kvartal,
opkræves kontingent fra 1. juli det efterfølgende år.
ii. Allerede registrerede medlemmer kan ikke få gratis medlemskab ved køb af ny
hvalp, og har man tidligere været medlem, kan gratis medlemsskab ikke opnås
igen.
iii. Udenlandske medlemmer kan ikke få gratis medlemskab.
5. Samarbejdspartnere
a. KLM-I
Intet nyt.
b. DJU
Intet nyt. Referat fra mødet i december afventes.
c. FJD
Der vil blive indkaldt til kontinentalt gruppemøde i starten af februar for at drøfte
punkter, der ikke var tid til at diskutere ordentligt på mødet i november. Referat fra det
kontinentale gruppemøde kan læses her. Referatet fra FJD mødet kan læses her.
Forslag om dækkener, som diskuteret ved bestyrelsesmødet den 2. november, er sendt
til DJU.
d. DKK
Intet nyt.
e. Nordisk formandsmøde
Der har været afholdt et positivt online-møde mellem de nordiske repræsentanter fra
Norge, Finland, Sverige og Danmark. Referat vil blive lagt på hjemmesiden. Det blev
besluttet, at der skal afholdes et nordisk online-møde hver 3. måned. Der vil blive
arbejdet videre med et fælles nordisk arrangement.
f. Jagtbrugshunde
MV foreslog ved et tidligere bestyrelsesmøde, at reglerne i forbindelse med AT-prøven
kunne være bedre præciseret. Efter møde i Jagtbrugshunde har Palle Jørgensen
fremsendt svar på mail. Angående forståelse af alder ved tilmelding til anlægstests,
bliver der ikke ændret i regelsættet, men ved indbydelse til testene, vil der blive
informeret specifikt på år og måneder i annonceringen.
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g. Møde med Himmerland/Viborg
RR og PK havde haft en god og konstruktiv dialog med medlemmerne, i alt 35-40
fremmødte. Der blev tilkendegivet støtte til det nye bestyrelsesgrundlag. Viborg ønsker
at afholde en schweissprøve i 2017. Derudover havde Himmerland og Viborg følgende
synspunkter: Der er et stort behov for instruktøruddannelse. Ordentlig opdeling af
områdegrænser i form af postnumre ønskes. Temadage indenfor apportering, mark og
schweiss kunne afholdes. Der ønskes også en aktivistdag. Forslag om at lave
facebookgrupper pr. område.
h. Møde med København
TEN fortalte, at der ikke er interesse for at genoprette aktivistudvalget. Det blev
diskuteret, hvordan man får et stærkere tilhørsforhold mellem medlemmerne, og her
blev det konkluderet, at aktivisterne skal være bedre til at snakke med de nye
medlemmer. Aktiviteter som f.eks. en dyrlægeaften kunne også være en ide.
Medlemmerne var positive overfor et årligt hvalpetræf, evt. kort før opstart af
hvalpemotivation. Her kunne man evt. invitere hvalpe fra ikke dmk-godkendte
parringer. Der var ønske om mere synlig information om aktiviteter (evt. kalender på
hjemmesiden), og en mere synlig bestyrelse (i forhold til tidligere).
De ældre medlemmer savner seminarer fra gamle dage med schweiss, mark,
apportering, og med overnatning og fest. Dette er også nævnt af yderligere tre
aktivistområder.
TEN spørger i Københavns området, om der er nogen, der vil komme med input til
indhold, idéer til afvikling mm af en aktivistdag med deltagelse af aktivister fra hele
Danmark (afholdes evt. start april).
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