Referat af DMK’s bestyrelsesmøde 4. april 2017 i Ejbyhallen
Deltagere:






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

Afbud:
 Morten Vestergaard (MV)
Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer.
RR ordstyrer, SH referent.
2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Der var indsneget sig en fejl i det forrige referat. Schweissgruppen havde fremsendt referat fra
udvalgsmødet. Samlet referat fra udvalg og arbejdsgrupper er i gang.
Oprettelse af dropbox eller lignende til deling af billeder er stadig under udarbejdelse.
3. DMK
a. Grosserudvalget
FN var inviteret med til mødet for at snakke om, hvordan Grosser Münsterländerne kan
blive mere synlige i DMK. TEN vil lave en ændring på hjemmesiden, så menupunktet
’Avl’ bliver erstattet af to punkter: ’Grosser Münsterländer’ og ’Kleiner Münsterländer’.
Herved bliver der let og tydelig adgang til de informationer, som vedrører Grosserne.
Der skal produceres marketingmateriale med Grossere, bl.a. til messer. Det kan være
beach flag, video, roll-ups mv. Derudover skal DMK-siderne i Jagthunden indeholde et
billede af både en Grosser og en Kleiner på samme måde som Weimaranerne og
Vizslaerne.
Det blev også diskuteret, hvorvidt der skal laves et separat logo til Grosserne.
Grosserudvalget mener ikke, at hunden i det nuværende logo ligner en Grosser
Münsterländer. Bestyrelsen argumenterede for, at hunden heller ikke specielt ligner en
Kleiner Münsterländer, og at vi skal passe på med at udvande klubbens identitet, hvis
der indføres flere logoer. Bestyrelsen ønsker ikke at ændre klubbens logo. FN vil
diskutere logo med resten af Grosserudvalget, bl.a. er det vigtigt, at der laves nogle
klare retningslinjer for, hvordan et eventuelt logo skal anvendes.
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Søndag den 14/5 holder Grosserne apporteringstræning ved Ringkøbing.
b. Økonomi for 2017
MØ orienterede om, at nye medlemmer, der melder sig ind i klubben inden den 20. i
en måned, vil blive faktureret den første i næste måned. Pt er der 822 medlemmer,
hvilket er over budget.
TEN tilføjer en rubrik i den elektroniske tilmelding via hjemmesiden, hvor man kan
krydse af, om man har Grosser eller Kleiner. Derudover tilføjes, at man ved
tilmeldingen accepterer, at man vil modtage information fra DMK.
Der skal udarbejdes en formular, som nye hvalpekøbere kan udfylde ved indmelding i
DMK, hvor de samtidig skriver under på, at klubben må kontakte dem. PK laver udkast
til tekst, TEN sætter teksten op.
c. Generalforsamling
Modtagne forslag behandles i maj på et separat møde.
d. Aktivistmøde
Invitation til mødet sendes til FN (RR). Deadline for tilmelding er den 10/4.
e. Forårsmarkprøve
Forårsmarkprøven havde deltagelse af knap 100 hunde og arrangementet blev afviklet
i flot vejr. Stor tak til Carsten Trøjborg og hans team for et fint arrangement.

f.

Bestyrelsen blev enige om, at det fremover skal tilstræbes, at der arrangeres gode
overnatnings- og opholdsmuligheder i forbindelse med Forårsmarkprøven. Derudover
vil det være en god ide at arrangere en eller flere træningsdage i terrænerne forud for
prøven, så hunde og førere er forberedte på især flere harer, når prøven holdes på
Sjælland.
Münsterländeren
RR præsenterede det nye layout til bladet. Det blev besluttet, hvilket indhold, der
fremover skal medtages, og en oversigt er vedlagt dette referat.

4. Bestyrelsen
a. Gennemgang af årshjulet
Vi mangler en tovholder til Jagtmessen på Gram Slot den 19. og 20. august. Niels
Peder Greve ønsker at være behjælplig med en messe i Hjørring. RR følger op.
b. Pokaler/glas
SH præsenterede forslag til præmier fremadrettet, som blev diskuteret. Det blev
besluttet af indføre guld, sølv og bronzepins til schweissprøver og DMK’s
apporteringsprøver. Vi arbejder også på en ændret fremgangsmåde ved
pokaluddelinger, men de sidste detaljer er endnu ikke på plads.
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5. Samarbejdspartnere
a. KLM-I
Vi har modtaget forslag til ændringer i de tyske IMP-A regler. Ændringerne blev
godkendt.
b. DJU
Intet nyt.
c. FJD
DMK bakker op om Ruhårsklubbens forslag om en vedtægtsændring i FJD, så formand
og næstformand i FJD fremover vælges for to år ad gangen mod fire år i dag (§8, stk.
1). I den forbindelse har DMK bedt om, at klubberne får stemmer i forhold til deres
størrelse (§ 6, stk. 3).
d. DKK
SH deltog ved DKK’s repræsentantskabsmøde den 18/3. Der var stillet et forslag fra
Kreds 11 om, at DKK’s bestyrelse fremover skulle bestå af 2 medlemmer
repræsenterende jagthunderacerne mod tre i dag. Det sidste medlem skulle så findes
blandt klubbens kredse og være et såkaldt aktivitetsmandat. Begrundelsen var, at man
i Kreds 11 mente, at der var et betydeligt fald i jagthunderacernes aktiviteter på DKK’s
arrangementer. DKK’s formand Jørgen Hindse anbefalede, at forslaget blev forkastet,
da antallet af registrerede jagthunde i DKK er ca. 41 %, hvilket svarer til andelen i
bestyrelsen (3/7 = 42,8 %). Desuden var han glad for, at jagthundeklubberne er så
velorganiserede, at de har deres egne aktiviteter. Forslaget blev nedstemt.
Der skal udarbejdes en smiley-ordning for hundehold. DKK har fået foretræde for
Fødevarestyrelsen, inden arbejdet med ordningen påbegyndes.
Der arbejdes på et reglement for sporprøver, som forventes færdigt i efteråret 17.
Sporprøverne kan ikke sammenlignes med de eksisterende schweissprøver.
DKK vil arbejde på at udvikle et elektronisk afstemningssystem, og Michael Laub
opfordrede til, at løsningen derefter tilbydes specialklubberne.
e. Jagtbrugshunde
Intet nyt.
6. Evt.
a. Intet til evt.
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Oversigt over indhold i Münsterländeren:
Münsterländeren 1 priortets indhold
 Invitationer til DMK prøver (Udstilling, Holdapp, Markprøver, Schweissprøver osv)
o Forskellige antal fra gang til gang. Op til en side pr invitation.
 Invitation til generalforsamling
 Invitation til arrangementer (f.eks. avlerdag osv)
o Forskellige antal fra gang til gang. Op til en side pr. invitation
 Aktivisten
o Oversigt fra alle områder over aktiviteter i lokalområdet
 Reklamer. Bagside + evt 2-3 sider mere?
 Hvalpenyt
 Artikler fra medlemmer og områder.
 Artikler fra arkiv
 Nyt fra bestyrelsen
 Nyt fra udvalg

Münsterländeren 2 priortets indholdnuværende indhold, jeg er i tvivl om skal
bibeholdes:
 Hanhunderegister og evt stambog+ register, hvis der er plads
 Resultater.
o I meget begrænset omfang.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

