Referat af DMK’s online bestyrelsesmøde den 10. januar 2017
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. Det er besluttet, at alle bestyrelsesmøder fremover optages, og at
optagelserne gemmes som interne referater. Ud fra de interne referater skrives et
diskussionsreferat, som offentliggøres på hjemmesiden.
2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Fremtidig praksis: Hvis der ikke er kommentarer fra bestyrelsesmedlemmerne inden for tre
dage efter referatet udsendes, betragtes det som godkendt og kan lægges på hjemmesiden.
Nyt program (InDesign) er indkøbt, og der er planlagt træning til Sussie Mattsson i forbindelse
med opdatering af Münsterländeren.
3. DMK
a. Status på vedtægter (i dag kaldet DMK’s love)
PK præsenterede kort de vigtigste ting, som der skal tages stilling til. Det samlede
oplæg præsenteres på næste bestyrelsesmøde.
b. Budget 2017
Budgettet, som blev præsenteret på sidste møde, viser et underskud på 41.000. Der er
foretaget en del justeringer, som blev præsenteret. Budgettet blev godkendt og vil
blive offentliggjort på hjemmesiden.
TEN har modtaget et billigere tilbud på indkøb af telt til udstillingsbrug og fremsender
straks forslag til tryk, som sendes til kommentering hos bestyrelsen. Efter mødet er
teltet og to ’beachflag’ med fødder bestilt. Telt og flag skal være klar til jagtmessen
Outdoor 2017 i Aalborg den 10.-12. februar.
c. Münsterländeren
Der vil ske en del forbedringer af bladet. Sussie Mattsson og RR kommer med et
oplæg. Det er foreslået, at der sælges fire annoncer i hvert nummer til en pris på 1000
kr. pr. stk., hvilket vil give en indtægt til klubben på 16.000 kr. om året. Annoncerne
tilbydes fra majnummeret. Det foreslås, at der oprettes en fælles Dropbox til billeder.
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Personer i klubben, som arbejder med information, skal have adgang til denne
Dropbox. Der efterlyses også en løsning, hvor klubbens medlemmer kan uploade
billeder. RR undersøger nærmere.
Medlemslister – opdeling af områder
En opdeling af de forskellige lokale områder på baggrund af postnumre har været
efterlyst. Herved har aktivisterne mulighed for at kontakte deres lokale medlemmer.
MØ laver oplæg.
Generalforsamling
Det blev diskuteret, om man skulle flytte generalforsamlingen, da der er mange DMK
aktiviteter presset sammen i starten af juni (holdapportering, generalforsamling, FJD
udstilling). DMK’s love siger, at generalforsamlingen skal afholdes en gang årligt,
normalt i maj måned i forbindelse med FJD’s udstilling på Fyn. På denne baggrund
fastholdes generalforsamlingen den 10. juni i år. Frist for modtagelse af forslag fra
medlemmerne til behandling på generalforsamlingen er i henhold til DMK’s love den
15. marts. Denne frist vil blive overholdt. Indkaldelse til generalforsamlingen med
dagsorden, og indkaldelse af forslag, vil blive bragt i næste nummer af
Münsterländeren, som udkommer i uge 7.
Grosserinfo
RR har informeret Grosserudvalget (Finn Nederby) om, at SH bliver udvalgets primære
kontakt til bestyrelsen, samt budgettet for Grosserudvalget. Det er aftalt, at Finn
Nederby tager kontakt til SH og får afstemt forventningerne til 2017.
Aktivistmøde
Den 22. april er foreslået som dato for en aktivistdag. Det blev diskuteret, hvem der
måske kan være behjælpelige med at finde arealer, instruktører osv. RR kontakter
relevante personer.
Årets Münsterländer
Per Madsen har tidligere indsendt forslag om, at UT/AT prøverne indgår i
bedømmelsen for Årets Münsterländer. Baseret på et oplæg fra pokaludsteder, blev det
besluttet at bestået UT og AT skal tælle med til Årets Münsterländer med hhv. 3 og 4
points.

4. Bestyrelsen
a. Udvalgsmøde
Der er indkaldt til udvalgsmøde den 8. februar i Ejby Hallen.
b. Oplæg på udvalgsbeskrivelser
RR har ikke modtaget nogen kommentarer på oplæg til udvalgsbeskrivelser. De er
hermed godkendt.
c. Gennemgang af ’road map’ status
Ingen kommentarer.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

d. Gennemgang af årshjulet
TEN har den 1. februar møde med Allan fra Comtec Int. for at diskutere, hvordan vi kan
etablere et online salg af merchandise. Som udgangspunkt vil der blive udbudt ca. ti
produkter (bl.a. nøglering, kaffekop, polo t-shirt, hættetrøje, softshell jakke, alm. Tshirt, vest, cap). De forskellige varer skal påtrykkes DMK logo plus pay-off (den
komplette jagthund til jægeren og familien). Salg af merchandise skal etableres på
DMK’s hjemmeside og kan være klart ca. 1. marts.
e. Bestyrelsesmøder 2017 skal fastsættes
Mødedatoer er fastsat og vil fremgå af hjemmesiden.
f. Pokaler/glas
Oplægget om pokaler er endnu ikke udarbejdet. RR og SH snakker videre. RR indkalder
til online møde.
5. Samarbejdspartnere
a. KLM-I
Nordisk Møde. Referat er fremsendt og vil blive offentliggjort på hjemmesiden.
b. DJU
Der er udsendt høringer fra DJU, og de vil blive diskuteret på næste møde i starten af
februar. Engelsk Setter og Gordon Setter klubberne er utilfredse med de nye regler
med at ændre aldersgrænsen for unghundeklassen på markprøver til tre år, og de har
rettet henvendelse til DJ, DKK, FJD og DJU. DMK vil ikke blande sig yderligere i denne
sag.
c. FJD
Ingen kommentarer.
d. DKK
Der er repræsentantskabsmøde i marts. SH deltager, hvis der er relevante punkter på
dagsorden.
e. Jagtbrugshunde
Jagtbrugshunde vil fortsætte med nuværende struktur, dvs. de afholder forårets UT
prøver. Der er lagt op til, at specialklubberne fremadrettet selv kan drive prøverne. Der
er forslag om et neutralt logo til jagtbrugshunde. Den danske prøve er ikke godkendt
som avlsprøve i Tyskland endnu. Prøvereglerne kan ikke tilpasses, da de er baseret på
de tyske VJP/HZP. Prøvereglerne og dommeruddannelsen er godkendt af DKK.
6. Evt.
a. Der afholdes fællesmøde med Ruhårsklubben den 19. januar i Korsør. Forslag til
dagsorden blev gennemgået. Det skal bl.a. diskuteres, om der kan laves samarbejder
på forskellige områder for at mindske omkostninger og højne effektivitet. Referat fra
mødet vil blive lagt på hjemmesiden.
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