Referat af Dansk Münsterländer Klubs generalforsamling den 11. juni
2016 kl. 13:00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby.
Antal stemmeberettigede: 56
Dagsorden:
a) Valg af to stemmetællere
a. Peter Ringgaard og Christian Nøhr blev valgt som stemmetællere.
b) Valg af dirigent
a. KK Jensen valgt som dirigent, og han spurgte herefter til lovligheden af indkaldelsen.
b. Flere medlemmer stillede spørgsmål til lovligheden af indkaldelsen. Bestyrelsen
mente på baggrund af klubbens love, at indkaldelsen var lovlig, og dirigenten
erklærede på den baggrund generalforsamlingen for lovlig indkaldt.
c) Valg af protokolfører
a. Thomas Elgaard Nielsen blev valgt som protokolfører.
d) Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
a. Henrik Raae Andersen aflagde beretning – vedlægges referatet som bilag 1.
b. Der var flere kritiske spørgsmål til bestyrelsen vedr. dennes forhold og ageren i forhold
til FJD. Flere medlemmer følte, at der var usikkerhed om klubbens fortsatte
medlemskab til FJD. Generalforsamlingen ønsker, at bestyrelsen skal sende en
utvetydig tilkendegivelse til FJD om at DMK ønsker fortsat medlemskab af FJD – også
efter 31. december 2016.
c. Et enkelt medlem mente prisen for deltagelse i DMK’s avlsdag den 21. maj 2016 havde
været for lav. Palle Jørgensen fra avlsvejledningen var uenig og forklarede, at dagen
var værdifuld for klubben. Flere medlemmer bakkede om det synspunkt.
d. Der var desuden forskellige dialoger omkring DMK’s uddannelsestilbud, klubbens
jubilæum i 2018, samt forårets UT-tests.
e. Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen enstemmigt.
e) Aflæggelse af regnskab til decharge
a. Erik Lillesøe gennemgik regnskabet med bilag om medlemsstatistik, gratis
medlemmer, udvikling af omkostninger m.v. Alle bilag vedlægges referatet.
b. Der udtrykkes ønske om, at regnskabet næste år indeholder information om, hvor
meget klubben betaler til KLM-I, FJD, DJU, DKK og andre samarbejdspartnere.
c. Ligeledes udtrykkes der ønske om, at budgettet fremlægges sammen med regnskabet.
d. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
e. KK Jensen meddelte decharge.
f) Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
a. Ingen aktivister ønskede at aflægge årsberetning.
g) Opstilling af kandidater
a. Se punkt h og punkt i.
h) Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
a. Peter W. Jürgensen (Jylland og omkringliggende øer) – modtager ikke genvalg
Michael Østergaard stillede op til det jyske mandat
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i. Michael Østergaard valgt uden modkandidater.

b. Erik Lillesøe (Fyn med omkringliggende øer) – modtager genvalg
i. Erik Lillesøe valgt uden modkandidater.
c. Lars Pedersen (frit mandat) – modtager genvalg
Rune Riishøj stillede også op på det frie mandat.
i. Rune Riishøj valgt med 44 stemmer mod 10 stemmer til Lars Pedersen.

i)

Valg af tre bestyrelsessuppleanter
a. Susanne Holst (Fyn med omkringliggende øer) – modtager genvalg
i. Susanne Holst valgt uden modkandidater.
b. Jette Andersen (Jylland og omkringliggende øer) – modtager ikke genvalg

c.

j)

k)

l)

m)

n)

o)

Peter Katholm stillede op til det jyske suppleantmandat.
i. Peter Katholm valgt uden modkandidater.
Lars ”Sigurd” Vandborg (Sjælland, Lolland-Falster og omkringliggende øer) – modtager genvalg
Morten Vestergaard stillede også op til det sjællandske suppleantmandat.
i. Morten Vestergaard valgt med 37 stemmer mod 16 stemmer til Lars ”Sigurd” Vandborg.

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
a. Christian Nøhr og Edmund Andersen genvalgt som revisorer.
b. Egon Møller genvalgt som revisorsuppleant.
Avlsarbejdet i det forløbende år
a. Palle Jørgensen gennemgik avlsarbejdet, herunder antallet af hvalpe, HD-resultater,
effektiv population m.v. Palle takkede desuden for samarbejdet med bestyrelsen og
den øvrige avlsvejledning.
Evt. valg af avlsvejleder(e)
a. Avlsvejledningen havde ikke behov for flere medlemmer, men efterlyste assistenter til
f.eks. hvalpesyn.
Behandling af indkommende forslag
a. Nye regler for optagelse på Dansk Münsterländer Klubs hvalpeliste, hanhundeliste og
tæveliste.
i. Palle Jørgensen gennemgik kort ændringerne i forslaget og besvarede enkelte
spørgsmål fra medlemmerne.
Der blev vedtaget ændringsforslag om at gebyret for godkendelse af parringen
og optagelse på klubbens hvalpeliste andrager kr. 300 for både tæve og
hanhunden, altså kr. 600 i alt, samt at hele beløbet opkræves fra tæveejeren.
Forslaget blev herefter vedtaget med overvejende stor stemmeenighed.
Evt. nedsættelse af udvalg
a. Bestyrelsen ønsker, at gruppen af Grosser Münsterländer-aktivister kommer til at
fungere i et egentligt udvalg.
b. Formålet med udvalget er: Flere aktiviteter og mere information for og om Grosser
Münsterländere.
c. Udvalget består af Finn Nederby, Jan Nielsen, Kim Bundgaard og Henrich Andersen.
d. Udvalget blev nedsat af generalforsamlingen.
Eventuelt
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a. Carsten Trøjborg spurgte, om man kunne ændre lovene, så hjemmesiden gælder for
lovlig indkaldelse til generalforsamlingen.
KK Jensen mente ikke det var tilstrækkeligt.
b. Pia Nielsen henstillede til bestyrelsen, at den fremsender indkaldelse til
generalforsamlingen samt andre vigtige information, så de kan bringes i Jagthunden
rettidigt.
c. Bestyrelsen gennemgik argumenter for at afskaffe den fysiske udgave af
Münsterländeren, herunder økonomi, relevans og resultat af brugerundersøgelsen.
Bestyrelsen ønskede endvidere en vejledende afstemning om afskaffelse af
Münsterländeren, hvilket dog ikke blev tilladt af dirigenten.
d. Bestyrelsen ønsker at erstatte årspokaler m.v. med store præmieglas.
e. Tage Nielsen fra Viborg modtog diplom og et års gratis medlemskab for at vinde årets
kragepral.
f. Kenneth Hansen med Kiki modtog præstationspokalen og pokalen for årets
Münsterländer.
g. DKJCH pokalen gik til Jan Larsen med Rico.
h. Münsterländer pokalen tildeltes Jytte Thomsen for hendes kæmpe indsats for
avlsvejledningen.
i. Petros champion pokal skal genindsættes og uddeles fremover.
j. 25 års jubilæer:
i. Finn M Jensen
ii. Steen Nielsen
iii. Jens Peder Pedersen
iv. Holger Mortensen
v. Jacob Lundgaard
vi. Niels Henrik Christiansen
vii. Ole Andersson
k. 40 års jubilæer:
i. Kaj Hansen
ii. Henrik Raae Andersen
iii. Anita Vallentin Andersen
Generalforsamlingen afsluttedes med et trefoldigt hurra for klubben.
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