Referat af DMK’s online bestyrelsesmøde den 6. februar 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.
RR ordstyrer, SH referent.
2. Gennemgang af referat fra januar
RR har undersøgt muligheden for en fælles platform til billeder. Der oprettes en dropbox, som
også medlemmerne kan bruge, hvis de har gode billeder, som medieudvalget må anvende i
markedsføringen. En opfordring og en nærmere beskrivelse af, hvordan man gør, lægges på
hjemmesiden.
3. DMK
a. Status på vedtægter (i dag kaldet DMK’s love)
PK sender oplægget til de reviderede vedtægter til bestyrelsen til gennemlæsning og
diskussion på næste bestyrelsesmøde. Oplægget skal ligge på hjemmesiden senest
med udgangen af marts.
b. Økonomi for 2017
Budget for 2017 er udarbejdet.
Budgettet indeholder en ekstraordinær opkrævning fra FJD på kr. 16.000 som er en
følge af, at FJDs bestyrelse i 2015 traf beslutning om at oparbejde en driftskapital på
kr. 250.000. Konsekvensen heraf blev en kontingentstigning på i alt kr. 20,00 (kr. 10,00
til administration og kr. 10,00 til Jagthunden). Selvom DMKs nuværende bestyrelse
ikke er enig i, at det er nødvendigt med en så høj arbejdskapital, står vi ved de aftaler,
der blev indgået i 2015.
Som det fremgår af et punkt senere i referatet stiller DMK på næste FJD
bestyrelsesmøde forslag om nedsættelse af kontingentet for 2018 til samme niveau
som før beslutningen om at oparbejde en driftskapital på kr. 250.000 blev truffet.
Der er udsendt rykkere for manglende indbetaling af kontingent til i alt 108
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medlemmer. Der kommer jævnligt tilmeldinger ind via hjemmesiden.

c.

d.

e.

f.

g.

Landsudstillingen i Grenå gav et pænt overskud på knap 12.000 kr., hvorfra der dog
skal trækkes ca. 3200 kr. i udstillingsgebyr til DKK. Et superflot resultat af en meget
veltilrettelagt Landsudstilling, hvor alt klappede. Stor ros til Pia Nielsen.
Medlemslister – opdeling af områder
Aktivistområderne har fremsagt ønske om at få en liste med opdeling af Danmark i de
enkelte lokalområder på baggrund af postnumre. Det vil give dem mulighed for at
kontakte nye medlemmer indenfor deres område. MØ har lavet en liste med forslag til
opdeling af Danmark på baggrund af postnumre. Dette forslag vil blive præsenteret på
Aktivistmødet i april og derefter vil en endelig opdeling blive offentliggjort. Det blev
understreget, at medlemmerne selvfølgelig kan træne i det område, de ønsker, men
opdelingen er nødvendig i forhold til den opsøgende kontakt fra aktivisterne.
Generalforsamling
RR laver indkaldelsen færdig og sender til Sussie, så den kan bringes i februarnummeret af Münsterländeren. Generalforsamlingen afholdes i år i Ejby Hallen, da de
er betydelig billigere end Fjeldsted Kro.
Aktivistmøde
Der forventes at blive afholdt aktivistmøde den 22. april, lokationen er endnu ikke
bestemt. Christian Nøhr vil gerne være behjælpelig med arrangementet.
Forårsmarkprøve
RR har modtaget oplæg fra Carsten Trøjborg. Oplægget sendes til Tyskland, Norge og
Finland, så det kan lægges på de respektive landes hjemmesider. Det er allerede sendt
til Sverige.
Webshop
TEN har haft møde med Allan fra Comtec, og i samarbejde med Mona Storgaard er der
defineret et udbud af tøj og andet merchandise. TEN har også opbygget
funktionaliteten på hjemmesiden, og nu mangler der kun et såkaldt butiksnummer fra
NETS. Så snart det er modtaget (i løbet af en eller to uger), vil webshoppen gå i luften.
Sortimentet bliver:
* Soft shell jakke
* Soft shell jakke med foer
* T-shirt – mand, kvinde, børn
* Sweatshirt
* Hættetrøje
* Body warmer (vatteret vest)
* Polo T-shirt
* Cardigan
* Kaffekop
* Taske til f.eks. dummier, madpakke, drikkevarer o.l.
* Nøglering
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* Key hanger til f.eks. fløjte
* Cap (kommer senere)
* Hue (kommer til efteråret)
I det øjeblik, der evt. laves et logo til Grosser Münsterländeren, vil varerne også kunne
udbydes med dette.
Logo vil først blive påført tøjet, når det bestilles, så vi kommer ikke til at ligge inde
med et stort varelager. Opstartsomkostningerne er beskedne, og varelageret vil kunne
bogføres som aktiver i regnskabet.
Udsalgspriser på sortimentet blev fastsat, og det blev besluttet, at køb over 1000 kr.
sendes gratis.
4. Bestyrelsen
a. Udvalgsmøde
RR præsenterede program og oplæg til udvalgsmødet den 8/6. Se separat referat fra
udvalgsmødet, hvor det også blev besluttet, at mødet skal være en fast årlig
tilbagevendende begivenhed.
b. Gennemgang af ’road map’ status
Ingen kommentarer.
c. Gennemgang af årshjulet
RR er ved at se på efterårsvinderklassen. Han har fundet to terræner, og der er også
forespørgsler ude andre steder. PK og RR arbejder videre. DMK’s schweissprøver vil
blive lagt i kalenderen efter udvalgsmødet.
d. Pokaler/glas
RR og SH holder online møde i uge 7. Herunder besluttes også hvordan vi sikrer, at
Kenneth Hansen får de pokaler, han skulle have haft ved sidste generalforsamling.
5. Samarbejdspartnere
a. KLM-I
Ingen nyheder.
b. FJD
FJD har i 2016 opnået en væsentlig besparelse på omkostningssiden, hvilket DMK
hilser særdeles velkomment.
Det er DMKs opfattelse, at medlemsbidragene bør anvendes til at drive og udvikle
specialklubberne snarere end at opbygge likviditet i FJD. En arbejdskapital i
størrelsesordenen kr. 50-80.000 burde være tilstrækkelig for at kunne drive FJDs
aktiviteter i løbet af året, idet indbetalingen til FJD - inkl. forudbetaling for Jagthunden
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– sker i starten af året og dermed kan finansiere aktiviteterne i løbet af året.
På FJD-mødet i maj vil DMK fremsætte en række forslag til, hvordan udgifterne i FJD i
endnu højere grad kan bringes på et niveau, der matcher organisationens formål.
Forslagene vil blandt andet være:
* De enkelte arrangementer/prøver må som udgangspunkt ikke være
underskudsgivende
* Driftskapitalen skal begrænses til 50-80.000 kr. og opbygges successivt, så
specialklubbernes økonomi ikke påvirkes yderligere
* Beslutning om FJD støtte til særlige arrangementer fx VM for stående jagthunde skal
besluttes med mindst 2/3 af de fremmødte klubbers stemmer
* DMKs gratismedlemmer fjernes fra det indrapporterede medlemstal, så de som
udgangspunkt ikke får tilsendt Jagthunden. Jagthunden kan dog tilvælges mod at
gratismedlemmet betaler de faktiske omkostninger
* Evt. fremtidige kontingentændringer skal kommunikeres meget tydeligt
* Nedsættelse af kontingentsatserne til samme niveau som før beslutningen om
oparbejdelse af en kapital på kr. 250.000 blev truffet
DMKs kontingent for 2017 udgør kr. 123,00 pr. registreret medlem.
c. DJU
Høringssvar bliver udskudt til marts.
d. DKK
SH deltager på DKK’s repræsentantskabsmøde den 18. marts. Hunden har relanceret
deres hjemmeside og tilbudt at vi kan få omtale af arrangementer. Vi gør p.t. ikke
noget aktivt, men husker det til senere. Der er Hundens Dag i Tivoli søndag den 10.
september. Hvis der er nogen fra Københavns området, der har lyst til at deltage, er de
naturligvis velkomne, men det er på eget initiativ.
e. Jagtbrugshunde
Bestyrelsen modtog samme morgen som bestyrelsesmødet en skrivelse fra
Jagtbrugshunde. På grund af den sene modtagelse blev det besluttet at udsætte
drøftelse af indholdet af skrivelsen til næste bestyrelsesmøde.
6. Evt.
a. TEN er kontaktperson til Jagtmessen i Hillerød den 31/3 til 2/4.
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