-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat bestyrelsesmøde, 15. februar 2013.
Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30
Deltagere: Henrik Raae Andersen (HRA), Sussie Mattsson (SM), Lars Vandborg (LV), Tine
Broen Nielsen(TN), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Morten Vestergaard (MV), Palle
Jørgensen (PJ), Gunner Bertelsen (GB).
Afbud: Lars Pedersen (LP)
Udeblevet: Jan Nielsen(JN)
Dagsorden:
1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
Godkendt
2. Avlsvejledning
a) PKD
Status og afslutning.
Opdrætteren får dækket omkostninger der vedrører udgifter, som DMK har
initieret. Se i øvrigt redegørelse fremsendt af HRA (hjemmesiden)
b) Nye stambogsføringsregler.
DMK har fået indrømmet synspunkter omkring sundhed og anbefalinger.
Se bilag.
Avlsvejledningen vil kun medvirke til parringer der opfylder : Avlsanbefalinger der
skal til For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Münsterländer Klubs og
DKK’s avlsanbefalinger”

c) Mentaltest
PJ tovholder på det videre arbejde. Palle sætter sig mere ind i mentaltesten, kursus
eller lignende.
d) Sag omkring betaling af gebyr for avlsvejledning
Opdrætter tilskrives hurtigst muligt omkring afgørelse.
3. Konstituering
 Formand
Henrik Raae Andersen genvalgt.
 Næstformand
Peter Ringgaard genvalgt
 Kasser
Erik Lillesøe genvalgt
 Sekretær
Morten Vestergaard genvalgt
4. Besættelse af udvalgs- og tillidsposter.
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Udstillingsudvalg
Eva Nørdrup Bruhn, Pia Nielsen, Peter Ringgaard, Charlie Lemtorp, Tine Broen
Nielsen



Markprøveudvalg
Carsten Trøjborg, Lars Sigurd Vandborg, Jan Nielsen, Lars Pedersen



Efterskudsudvalg
Peter Ringgaard, Carsten Trøjborg, Michael Pedersen



Uddannelsesudvalg
Morten Vestergaard, Henrik Raae Andersen, Peter Ringgaard, John H. Hansen,
Michael Larsen, Jens Brandt Andersen



Bestyrelsens Kontaktudvalg
Morten Vestergaard, Henrik Raae Andersen, Peter Ringgaard



Informationsudvalg
Johannes Mørch, Peter Ringgaard, Pia Nielsen Sussie Mattsson



Koordinationsudvalg
Lars Petersen, Tine Broen Nielsen



Lovudvalg
Morten Vestergaard, Henrik Raae Andersen, Peter Ringgaard

5. DMK
 Økonomi m.m.
a) Orientering fra Kasseren
Forventet årsresultat 2012:
Kr. 11.332
Egenkapital herefter kr. 607.669
Årsresultatet er ca. kr. 23.000 dårligere end budgetteret hvilket primært
skyldes manglende reklameindtægt på kr. 7000. - Derudover har de faktiske
udgifter til bestyrelsesmøder, andre møde og transport været kr. 14.000
større end budgetteret.
Medlemstal pr. 31.12.2012:
I alt 803 medlemmer - heraf 6 B-medlemmer (udenlandske medlemmer). I
forhold til medlemstal pr. 31.12.2011 er dette en tilbagegang på 23
medlemmer.
Medlemstal i pr. 29.01.2013:
I alt 780 medlemmer
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- Indgang 13 stk.
- Udgang 36 stk.
Januar/februar måned 2013 : Kontingentopkrævningsmåned
b) Sponsor
Ny aftale indgået med Hike. Tine tovholder fremadrettet.


Fastlæggelse af dato for Generalforsamling.
22/6. EL tovholder på lokaler.
Henrik Raae Andersen, Morten Vestergaard og Tine Broen Nielsen er på valg.
Sidste frist for indsendelse af forslag 8/6.



Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling
1/3 er næste møde. Derudover skal der fastsættes et møde i både april og maj/juni.
12/4 ligner en god mulighed for mødet i april. MV tovholder på planlægning.



Pokaler/diplomer.
Se oplæg fra Lars Vandborg
Markprøve-, efterskuds- og udstillingsudvalgene udfærdiger et oplæg til pokalfremtid
for deres respektive områder inden næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen opfordrer til at
man lader sig inspirere af Lars S. Vandborgs oplæg.



Henvendelse fra medlemmer
a) Generelt, sekretæren svarer fremadrettet alle henvendelser til bestyrelsen.
(Bekræft modtagelse og forventet behandlingstid)
b) Pia Nielsen. Forslag til ændring i deltager krav på DMK’s udstillinger. ”Jeg
vil gerne foreslå at vi fremover ikke kræver at hundeejere er medlemmer af
DMK for at deltage på vores udstilling, jeg tror at det vil give flere deltagere
på udstillingerne og evt. også flere nye medlemmer når de har prøvet og
deltage og set lidt mere til os. ”. MV skriver til Pia
Bestyrelsen beder Pia ændre indbydelsen til klubbens udstilling 2014 (som
forsøg), så alle FCI godkendte Münsterländere er velkomne.
c) Pia Nielsen, opfordrer til at der kommer flere oplæg/indlæg fra bestyrelsen i
vores medier. HRA skriver om KLM-I til Juni udgaven af Münsterländeren.
MV skriver til Pia.

6. Beretning fra udvalg
 Aktivistudvalg
Der er indkaldt til aktivist møde d. 24/2.
Bestyrelsen har en klar forventning om, at der inden generalforsamlingen afholdes
kontaktmandsmøde, hvor bestyrelsens kontaktudvalg indkaldes.
Henvendelse fra SKS.
Bestyrelsen bifalder initiativet, men ønsker sig justeringer i vedtægterne for SKS,
således at relationer til DMK og DMK’s medlemmer fremstår skarpere. Detaljer
tilskrives SKS. Tovholder MV/LV.
3



Udstillingsudvalg
Landsudstilling blev igen fornemt gennemført. Stor tak til Pia Nielsen og medhjælpere.
5-klubben kontaktes for at drøfte et alternativ til Bredsten udstillingen. HRA kontakter
Ruhårs klubben og Korthårsklubben.



Markprøveudvalg
Forsøg med lodtrækning på markprøver fortsættes ikke.
Forårsmarkprøven på skinner. Terræn og dommere på plads og der er et ekstra terræn og
dommer til søndag hvis der skulle være brug for det.

 Efterskudsudvalg
a) Schweissprøver er i Blåbjerg (4/5), Horsens(20/4) og Kongelunden(27/4) planlagt.
Schweissprøve Thy, der arbejdes for at finde en passende dato.
b) DMK’s apporteringsprøver planlagt som følger: Sjælland 25/5, Fyn 25/5
c) Udtalelse til Ib Vang-Pedersen vedr. DMK’s app.prøve
I Fuldbrugsprøvereglerne står der:

Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når den er ved ræven, og han skal
omgående rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og derefter
forlader den. I dette tilfælde afbrydes hundens videre afprøvning på ræveslæb.
Det har aldrig været tanken, at en hund der forlader ræven eller andre apportemner
skal bestå.
Efterskudsudvalget sørger for at reglerne for DMK’s apporteringsprøve opdateres
inden 25/5.
Anerkendt DJU apportering i forbindelsen med holdapporteringen. Bestyrelsen
tilskriver DJU.


Uddannelsesudvalg
MV kommer med oplæg på næste bestyrelsesmøde.



Bestyrelsens Kontaktudvalg
Intet nyt.



Informationsudvalg
Der er bevilget penge til oprettelse af login på debat forum.



Koordinationsudvalg
Har besluttet at der ikke bliver lavet en kalender til vores blad, da folk åbenbart ikke har
interesse i dette, vi fik ikke mange tilbage meldinger.



Lovudvalg
Arbejde igangsættes nu hvor nye stambogsføringsregler er på plads.
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7. Samarbejdspartnere m.m.
 FJD:
Ref. løbende fremsendt samt offentliggjorte. HRA orienterede om samarbejdet i FJDs
bestyrelse
Samarbejde med DJ. HRA lukkede referatet og orienterede bestyrelsen.
Anlægsprøver: Afventer videre forhandlinger med JGHV


DKK:
Flere brochurer til DKK. Avlsvejledningen har fremsendt.
DKK afholder repræsentantskabs møde den 16/3. HRA og EL deltager.
Desværre blev Erling Olsen ikke genvalgt til DKKs bestyrelse
DKK er i gang med at reorganisere udvalg.
DKK har meddelt, at Jørn Tofts uddannelse til schweissprøvedommer afbrydes.



DJU:
Samarbejdet i DJ fungerer som sådant udmærket. FJDs specialklubber er dog meget
betænkelige ved DJs ageren p.t.
Erik Petersen indtræder på næste møde i stedet for Finn Møller Jørgensen



KLM-I:
DMK får i samarbejde med LG Schleswig-Holstein værtskabet for den første anerkendte
IMP i efteråret 2013. Regler i tysk udgave findes på hjemmesiden. Dansk oversættelse
følger. Peter Jürgensen har takket ja til, at være prøveleder. MV deltager så langt som
muligt.
Møde skal afholde snarest med Landesgruppe Schleswig-Holstein. Planlægningen skal
begynde snarest. Prøven bliver 11-13/10. (Desværre samtidigt med Fuldbrugsprøve
mesterskabet.) Der afholdes muligvis også udstilling/Zuchtschau. Der afholdes både en A
og en B prøve.
KLM-I har besluttet, at der fremover tilbydes en IMP (A) og en IMP (B) med forskellige
sværhedsgrader. Begge prøver bliver kvalificerende til avl i alle KLM-I’s medlemslande.
Der vil på sigt blive udstedt et internationalt avlscertifikat.

KLM-I har anmodet den tyske klub om at ændre standarden for KL.M. så den også
fremover også beskriver racen som en alsidig jagthund. Formuleringen kunne lyde sådan:
Kleiner Münsterländeren er en alsidig stående jagthund til brug på mark, i skov og i vand
– før og efter skuddet. KLM-I er i dialog med øvrige verdensforbund om en lignende
formulering i samtlige standarder for de kontinentale hunde i gruppe 7. Forslag til
ændring af standarden forventes forelagt og godkendt på VKlMV E.v.’s
generalforsamling 2014.
KLM-I har besluttet, at avlsarbejdet kun praktiseres mellem medlemslandene. Det
indebærer at f.eks. Norge, Sverige og Finland ikke kan få anvist f.eks. hanner fra
medlemslandene. Tyskland har allerede ændret deres avlsregler, så de understøtter
beslutningen.
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For at underbygge beslutningerne har KLM-I’s præsidium nedsat et avlsudvalg på fire
medlemmer. Vi ønsker, at Palle Jørgensen indtræder med ansvar for region Nord.
Hjemmesiden er nu stort set køreklar og bliver på Tysk, Engelsk og Fransk. SE
www.klm-international.info
Næste møde 3. og 4.8 i Nürnberg

8. Evt.


Hundens dag i Tivoli Friheden 2013
Udstillingsudvalget ved TN tager kontakt til relevant aktivist område.

9. Emner der skal behandles på næste bestyrelsesmøde 1/3
 Endelige ansvarsbeskrivelser godkendes. MV rundsender aktuel version.
 Aktivistuddannelse
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