-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat generalforsamling, 9. juni 2012.
Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby

Dagsorden:
a. Valg af to stemmetællere
b. Valg af dirigent
c. Valg af protokolfører
d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
e. Aflæggelse af regnskab til decharge
f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
g. Opstilling af kandidater
h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
k. Avlsarbejdet i det forløbende år
l. Evt. valg af avlsvejleder(e)
m Behandling af indkommende forslag
n. Evt. nedsættelse af udvalg
o. Eventuelt

Referat:
a. Valg af to stemmetællere
Peter Ringgård og Mogens Halkjær Pedersen blev valgt uden modkandidater.
b. Valg af dirigent
Tine Broen blev valgt uden modkandidater
c. Valg af protokolfører
Morten Vestergaard blev valgt uden modkandidater
d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse

Det er en tradition at Generalforsamlingen som den første fælles handling rejser sig og med et
øjebliks stilhed mindes og ære de medlemmer og andre med tilknytning til Dansk Münsterländer
Klub, som er gået bort i det forløbne klubår. Når vi om et øjeblik gør dette, bliver jeg igen og i en
særlig grad mindet om, at vi alle kun er her på lånt tid. Tabet og sorgen kom helt tæt på da vores
bestyrelseskollega og næstformand Peter Ringgaard tidligt i år mistede sin hustru Aase. Jeg vil
derfor i år tillade mig, udover at bede om et øjebliks stilhed, at udtrykke et ære være Aase Bruun
Ringgaards minde. Med dette vil jeg bede forsamlingen om at rejse sig og holde et øjebliks
stilhed.
Velkommen til årets GF.

I sidste års beretning brød jeg med en række traditioner omkring form og indhold - således også i
år.
Også i år har jeg valgt at se bort fra en opremsning af prøveresultater. Disse resultater har været
nævnt i vore medier. Overordnet har jeg dog med glæde konstateret, at de gode resultater holder
niveauet fra årene før. På højeste niveau – vinderklasserne og fuldbrugsprøverne har der igen
været en række fremragende resultater i ind- og udland. På det personlige plan, glæder jeg mig
særligt over resultaterne på fuldbrugsprøver i ind- og udland.
I sidste års beretning satte jeg fokus på nødvendigheden af at få jægeren i tale. Bestyrelsen
ønsker forsat at holde fokus på dette mål. Men i årets løb har vi måske fået flere spørgsmål end
svar!
Hvordan identificere vi de behov, der gør at jægeren netop valgte el. vælger en Münsterländer?
Spørgeskemaundersøgelser hos specialklubber som vor egen har ikke givet svar på disse behov.
Undersøgelserne bliver kun besvaret af de i forvejen aktive medlemmer, så værdien af disse har
vist sig yderst begrænset.
Som ofte nævnt er vi ikke i stand til at fastholde flertallet af de nye medlemmer i mere end et til
to år. Det er min opfattelse, at mange forlader klubben igen, når de har deltaget i dressurkurser og
et el. få apporteringskurser. Vi har måske allerede her opfyldt deres behov? Vi ved det ikke med
sikkerhed!
Bestyrelsen har derfor i det forløbne år – så at sige – forsøgt at vende processen ”på hovedet” og
opstillet en række mål og målsætninger for DMK for at få gang i en proces, der forhåbentlig også
gør os klogere på medlemmernes ønsker og behov. Et foreløbigt oplæg til disse vil blive
præsenteret sidst i denne beretning.
Jeg vil dog nævne:
 At det forsat er bestyrelsens ønske og mål, at vore racer først og fremmest skal anvendes
til alsidig jagt og have rodfæste hos den danske jæger og dennes familie.
 At vi gennem målrettet og tidssvarende avlsarbejde fastholder vore racers sundhed,
alsidige jagtlige egenskaber og eksteriør.
 At vi lokalt og centralt tilstræber at give vore medlemmer de bedste tilbud og muligheder
i arbejdet med vore racer
Når dette er nævnt, er jeg overbevist om at Dansk Münsterländer Klub i fremtiden vil stå sig
bedst ved at skabe muligheder frem for begrænsninger.
Vi skal møde nutidens og fremtidens jæger og potentielle medlem, der hvor han/hun ønsker eller
forventer at blive mødt. Vi skal inddrage hele jægerens familie i klubbens aktiviteter. Vi skal
acceptere, at samfundet i dag og i fremtiden er under konstant forandring, at tilbuddene om en
aktiv fritid er mere mangfoldige end nogensinde før – og at vi derfor kun er et tilbud blandt
mange fristende tilbud.
Det kræver, at vi på alle plan i klubben er mere omstillingsparate end nogensinde før for at
kunne eksponere Dansk Münsterländer Klub som det absolut bedste tilbud til jægeren med
en alsidig Münsterländer som sin foretrukne jagt- og familiehund.

I 2009 tog bestyrelsen i Dansk Münsterländer Klub initiativ til at introducere de tyske avlsprøver
(VJP og HZP) til de øvrige bestyrelser i de Kontinentale Klubber i FJD. Vi var og er overbevist
om, at disse prøver vil være interessante for den danske jæger (og klubben), da de både i form og
indhold giver en udpræget positiv tilgang til at bedømme den alsidige jagthunds anlæg og
tillærte jagtlige færdigheder.
I perioden fra efteråret 2009 til i dag har jeg sammen med formændene for Langhårsklubben,
DWK og DRK foranstaltet en række ekskursioner for førnævnte bestyrelser m.fl. samt DJs
Hundeudvalg til disse prøveformer i Tyskland for at udbrede kendskabet til prøveformerne og
prøvereglerne.
I morgen afsluttes processen med et seminar med Wolf Schmidt-Körby i Ejby Hallen. Jeg er
overbevist om, at han har et tilbud med til FJDs Kontinentale Klubber om et formaliserede
samarbejde, der indebærer adoption af prøveregler, uddannelse af dommere, brug af allerede
uddannede dommere etc..
Bestyrelsen forventer derfor, at prøveformerne er en realitet fra 2013 – og dermed del af
klubbens tilbud til medlemmerne. Set med bestyrelsens øjne får vi med disse prøveformer en
række stærke tilbud til jægeren med en kort og overkommelig tidshorisont. Tilbud, der
sluttelig fører til godkendelse af hans/hendes hund som en brugbar alsidig jagthund. I tillæg
får klubben en række anlægsbedømmelser til gavn for avlen og racen som helhed.
At vi i Dansk Münsterländer Klub derudover får mulighed for at bruge og fodre ”verdens bedste
avlsdatabase” med data om vore hunde, der har deltaget i disse prøver m.m., vil bringe vores
fremtidige avlsarbejde op på allerhøjeste internationale niveau. Allerede i 2009 lavede jeg en
forhåndsaftale med vores tyske søsterklub om brug af avlsdatabasen ”DogBase”. Denne har
vores avlsvejledere allerede arbejdet med i et par år. Så her er vi allerede godt forberedt.
På sidste års Generalforsamling omtalte jeg et par sager, der havde fyldt meget i bestyrelsens
arbejde i klubåret 2010/11. Disse vil jeg omtale i denne del af min beretning, der omhandler
Dansk Münsterländer Klub og vores samarbejdsrelationer.
DMK
Siden sidste års Generalforsamling, hvor bestyrelsen og de fremmødte aktivister ikke var særlig
enige om den fremtidige kurs for bl.a. uddannelse af aktivister, har bestyrelsen og bestyrelsens
Kontaktudvalg afholdt møder med aktivisternes kontaktpersoner og Aktivistudvalget. Det har
været positive og konstruktive møder præget af en fælles vilje til at se fremad og finde fælles
løsninger. Det skal I alle have tak for!
Samarbejdet har foreløbigt udmøntet sig i et forslag til (nye) Aktivistregler. Et forslag, der i sin
endelige form er tiltrådt af et absolut flertal af kontaktmændene på Kontaktmandsmødet d. 3.6
2012. Bestyrelsen støtter en vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. m – ligesom vi under
samme pkt. vil gøre opmærksom på de administrative ændringer i klubbens love som en
vedtagelse vil afstedkomme.
Jeg skal i øvrigt allerede her varsle, at bestyrelsen efter generalforsamlingen starter en tiltrængt
og gennemgribende revision af alle klubbens love og regler.
På sidste års Generalforsamling indtrådte to nye bestyrelsesmedlemmer – Tine og Morten. De er
begge faldet godt ind i bestyrelsens arbejde og har været et frisk pust. Samarbejdet har i det

forløbende år fungeret glimrende – også selvom vi alle fra tid til anden naturligvis må prioritere
familie og arbejde før klubarbejde.
DKK
Samarbejdet med DKKs bestyrelse og administration er igen ved at være ”normaliseret” og er
igen baseret på en sund respekt for hinandens synspunkter og meninger – også selvom vi ikke
altid er enige. Hovedparten af klubbens ”politik” ifm. samarbejdet med DKK udøves i dag så vidt
muligt gennem FJD. Det er bestyrelsens holdning at fælles synspunkter og meninger giver størst
gennemslagskraft, hvis de udtrykkes i fællesskab.
FJD
Brugen af fællesskabet kom i spil, da DKKs bestyrelse pludselig ændrede holdning og ønskede at
frafalde eksteriørmæssige krav ifm. Stambogføringsreglerne. Kravet om et ”VERY GOOD” for
at opnå avlsgodkendelse, som blev vedtaget på Repræsentantskabsmødet 2010, var bl.a.
bestyrelsen her en arg modstander af ligesom et flertal af FJDs specialklubbers bestyrelser. Et
samlet FJD støttede derfor DKKs forslag om frafald af eksteriørmæssige krav ifm.
stambogsføringsreglerne på det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde i 2011 for at give de
enkelte specialklubber videst mulige rammer for at agere i forhold til det at have el. ikke have
eksteriørmæssige krav.
Forud for det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde blev jeg indbudt til et møde med DKKs
Forretningsudvalg med henblik på at debattere plusser og minusser ved et frafald af
eksteriørmæssige krav ifm. stambogsføringsreglerne.
Resultater heraf blev bl.a.,
 at samtlige specialklubber bliver indbudt til forhandlinger om evt. avlsforbud m.m. til og
med udgang af 2012.06.09
 at den enkelte specialklub får mulighed for at kræve to typer stambøger for den/de racer
de repræsenterer med henblik på at ”promovere” afkom avlet efter klubbens
anbefalinger. Bestyrelsens forslag er i den forbindelse:
”Specialklub- bog(a)”:
Stambogsførte FCI-forældre.
HD-fri A-B, summen af forældredyrenes HD-index skal være mindst 200.
Udstillingspræmieret med minimum præmieringen ”Good”.
Bestået en DMK godkendt jagtlig test/prøve, hvor skud afgives uden anmærkning om
skudrædhed/skudfølsomhed.
Stambogen påføres teksten: ”Er avlet efter DMKs og DKKs anbefalinger”.
”DKK – bog(b)”: Stambogsførte FCI-forældre, HD-fri A-B.

På begge typer stambog ønskes en henvisning til Klubbens hjemmeside.
Samarbejdet i FJDs bestyrelse fungerer særdeles godt. Ligesom arbejdet i den kontinentale
gruppe gør det.
Senest har FJDs bestyrelse besluttet at afholde en temadag for specialklubbers bestyrelser. En
temadag, der bl.a. skal fokusere på en øget eksponering af de enkelte racer, muligheder for
medlemsfremgang i de enkelte klubber etc.

Derudover vil jeg anbefale regelmæssige besøg på FJDs hjemmeside, hvis man har interesse for
revirpleje i det åbne land. FJDs Markvildtudvalg har taget teten på dette område, således at det
også i fremtiden bliver muligt at jage med stående hunde i det åbne land. Senest har FJDs
bestyrelse besluttet specialklubberne bidrager med 5 kr. pr. medlem pr. år til udvalgets arbejde.

DJU
Samarbejdet i DJU er særdeles godt og udføres i respekt for hinandens synspunkter. Jeg må dog
konstatere, at jeg som formand for både DMK og FJD ser med stor bekymring på både
organiseringen af jagthundearbejdet i DJ samt de manglende tilbud fra DJ til vores hunde, som
har været særlig iøjefaldende efter årsskiftet.
KLM-I
Arbejdet i KLM-I har stort set ligget stille pga. alvorlig sygdom i præsidiet og har indskrænket
sig til mailkorrespondance. Generalforsamling forventes dog afholdt i slutningen af september.
Øvrige internationale samarbejdsrelationer fungerer særdeles tilfredsstillende.
Senest har Palle Jørgensen og jeg deltaget i vores amerikanske søsterklubs årlige kongres og
generalforsamling. Jeg forventer, at dette samarbejde udbygges i de kommende år. Amerikanerne
udviser bl.a. stor interesse for vores avlsarbejde og organisationsopbygning.
Vores tyske søsterklub fejrer i år deres 100 års jubilæum. Aktiviteterne i den forbindelse er lagt
på vores hjemmeside og findes selvfølgelig også på den tyske klubs egen hjemmeside. Skulle der
være medlemmer som er interesseret i, at deltage i nogle af arrangementerne er de velkomne til at
kontakte mig
Jeg vil slutte min beretning med at rette en varm tak til alle, der i det forløbne klubår har ydet en
indsats for Dansk Münsterländer klub.
En varm tak skal ligeledes gå til nationale som internationale samarbejdspartnere for et frugtbart
og konstruktivt samarbejde.
En særlig varm tak til Søren Olsen og Tage S. Nielsen, der forlader bestyrelsen. Tak for et godt
samarbejde og jeres indsats.
Før jeg slutter min beretning skal jeg bekendtgøre, at bestyrelsen i år har besluttet, at uddele to
guldnåle. Peter Ringgård og Gunner Bertelsen modtog under klapsalver klubbens Guldnål.
Tak for opmærksomheden.
HRA gennemgik baggrund for og forhandlingsoplæg til nye stambogsføringsregler.
Generalforsamlingen gav sin opbakning til forhandlingsgrundlaget.
MV gennemgik bestyrelsens bud på Vision og mål for DMK. Se bilag.
Fra de fremmødte var der en generel opfordring til modernisering af klubbens hjemmeside.

e. Aflæggelse af regnskab til decharge
EL gennemgik punkterne:
1. Statistik medlemmer gennem de sidste 5 år
2. Medlemsfordeling på landsbasis
3. Årsregnskab 2011
4. Regnskaber de sidste 5 år
5. Budget 2012
Årets resultat er et overskud på 105 t.kr. og herefter en egenkapital på 596 t.kr.
Se bilag for detaljer.
Efter gennemgangen, var der lidt spørgsmål til størrelsen af egenkapital fra Finn. Forskellige forslag
til brugen af penge. Herunder tilskud til instruktør uddannelser, nye prøveformer, dog base, sociale
arrangementer osv.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning

Jens Brandt Andersen afgav beretning på vegne af aktivistudvalget. Aktivistudvalget henviste til,
at der på forrige generalforsamling havde været noget uro omkring aktivister og deres uddannelse.
Som besluttet på generalforsamlingen, er der efterfølgende genetableret et aktivistudvalg samt et
kontaktmandsudvalg. Efter lidt begynderudfordringer omkring samarbejdet imellem bestyrelse og
aktivister, kører det nu på skinner. Det fremadrettede arbejde er aftalt. Møder er indkaldt. Det første
resultat er et sæt nye aktivistregler, som er godkendt af aktivistudvalg, bestyrelsens kontaktudvalg
samt områdernes kontaktpersoner på årets Kontaktmandsmøde. Disse regler fremlægges til
generalforsamlingens godkendelse senere i dag. Næste vigtige punkt er videre arbejde med
aktivistuddannelsen.
Alt i alt et rigtigt godt samarbejde, med gode fremtidsudsigter.
g. Opstilling af kandidater
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Lilliesøe (Fyn) modtager genvalg.
Peter Ringgaard (Jylland) modtager genvalg.
Jan Nielsen (Frit) modtager genvalg. Lars Pedersen blev opstillet på dagen til det frie mandat.
Suppleanter:
Søren Olsen(Sjælland). Genopstiller ikke. Lars ”Sigurd” Vandborg blev opstillet.
Tage S. Nielsen(Jylland). Genopstiller ikke. Jan Nielsen blev opstillet.
Lars Pedersen(Fyn). Genopstiller, men valgt til ordinært medlem. Sussie Mattsson blev opstillet.
Revisorer og suppleant genopstiller.

h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
Fyn:
Erik Lillesøe valgt uden modkandidat
Jylland:
Peter Ringgård valgt uden modkandidat
Frit Mandat:

Lars Pedersen blev valgt med 21 stemmer
Jan Nielsen modtog 3 stemmer
3 stemmer var blanke
i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
Fyn:
Sussie Mattsson blev valgt uden modkandidat.
Jylland:
Jan Nielsen blev valgt uden modkandidat.
Sjælland:
Lars ”Sigurd” Vandborg blev valgt uden modkandidat.
j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Revisorerne Christian Nøhr Hansen og Edmund Andersen blev genvalgt uden modkandidater
Revisorsuppleant Birger Weinholdt blev genvalgt uden modkandidater.
k. Avlsarbejdet i det forløbende år

Gunner Bertelsen aflagde beretning for det forgangne år. Herunder en gennemgang af nøgletal
for avlen i klubben.
Se bilag for detaljer.
Fra de fremmødte blev der fremsat forslag om at klubben lagde mere vægt på HD-fotografering.
Først og fremmest ønskes antallet af fotograferinger forøget. Her er en fremtidig opgave for
opdrætterne og klubben.
l. Evt. valg af avlsvejleder(e)
Gunner Bertelsen og Palle Jørgensen genopstillede og blev valgt uden modkandidater.
m. Behandling af indkommende forslag
1. Kragepral – se bilag
Forslagsstiller Lars Pedersen gennemgik forslaget hvorefter, det blev sendt til afstemning.
Forslaget er vedtaget i sin ånd.
En mindre justering kan dog blive nødvendig af hensyn til overholdelse af dansk
lovgivning. Det skal således undersøges om forslaget kan betragtes som udlodning af
skydepræmier.
2. Prøve lodtrækning – se bilag
Forslagsstiller Egon Møller Nielsen gennemgik forslaget. Forslaget gav anledning til en
del debat. Særligt omkring en evt. praktisk gennemførsel.
Herefter blev forslaget sendt ti afstemning.
Med 2 stemmer for og 23 imod, blev forslaget forkastet.
Et tilpasset forslag fremsattes. Hold fastsættes på forhånd. Derefter afholdes lodtrækning
om terræn og dommer. Som et forsøg afprøves dette ved klubbens efterårsvinderklasse
2012.
Det reviderede forslag blev enstemmigt vedtaget.
3. Aktivist regler – se bilag
Jens Brandt Andersen, gennemgik forslaget hvorefter det blev sendt til afstemning.
Enstemmigt vedtaget

n. Evt. nedsættelse af udvalg

Ingen forslag
o. Eventuelt

Spørgsmål fra Egon Møller Nielsen: Hvornår kommer der en prøve, der understøtter ”ingen jagt
uden egnet hund”.
HRA er fortaler for en jagtduelighedsprøve og ser den tyske HZP som et fremragende eksempel
på både en jagtduelighedsprøve og en anlægsprøve.
Sussie Mattsson. Tonen på debat forum kan virke for hård. Et log-in kunne være en god ide.
Bestyrelsen har taget dette ad notam.
Årspokaler:
Herefter var der uddeling af årspokaler:
Jagtchampionpokalen gik til John H. Hansen og Fuglevangs Heiki
Præstationspokalen gik til Kenneth Hansen med Fuglevangs Kiki.
Årets Münsterlænder gik til Ejgil Thomsen med Uldjydens Cato.
Grønsund’s landspokal for slæb og apportering gik til Per Lassen med Lille Revs D-Nala.
Münsterländer pokalen gik til Sussie Mattsson for hendes store indsats med klubbladet
Münsterländeren og i Informationsudvalget.
Herefter var der uddeling af årsnåle:
25 års jubilæum:
Jan Christensen, Ølgod
Pernille Rye Thaning Tejm, Vonge
Erik H. Petersen, Herning
Erland Knudsen, Nimtofte
Anders Christensen, Ulfborg
Henning Møller, Hjortshøj
Jørn Madsen, Nørre Alslev
Henning B. Hansen, Skårup Fyn
Robert Pedersen, Nykøbing M
Peter Madsen, Viborg
40 års jubilæum:
Bjarne Toftesgård, Brønshøj
Erik Danielsen, Munkebo
Johan Vive, Fakse
Thomas Moltesen Hansen, Henne

Generalforsamlingen blev afsluttet med et hurraråb for foreningen.

