-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat bestyrelsesmøde, 7. oktober 2011.
Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30
Deltagere: Lars Pedersen (LP), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Henrik Raae Andersen
(HRA), Palle Jørgensen (PJ), Gunner Bertelsen (GB), Tage S. Nielsen (TSN), Morten
Vestergaard (MV), Tine Broen Nielsen(TN)
Afbud: Jan Nielsen, Søren Olsen.
Dagsorden:
0. Fastlæggelse af dagsorden
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Avlsvejledningen
 Overholder opdrætterne reglerne (hvalpeliste)
Ja.
Nogle er længe om at melde ind, hvor mange hvalpe der er født. Generelt er antallet af
tilbageværende hvalpe i kuldet opdateret. Opdrætterne har naturligvis lov til at have
kuldet stående på hvalpelisten i den periode de har betalt for – første periode er på 4
måneder.


Revision af avlsregler (administrative). Status
Udkast til administrativt ændrede regler gennemgået. Opdaterede regler vedlagt som
bilag. Den endelige bearbejdning afventer DKK’s repræsentantskabs møde d. 7/1 2012.



Optagelsesbegæring til Hanhunderegisteret
Udkast til administrativt ændrede regler gennemgået. Opdaterede regler vedlagt som
bilag. Den endelige bearbejdning af venter DKK’s repræsentantskabs møde d. 7/1 2012.



Andet
Konklusion af opfølgning på ændrede udstillingsregler. Allround dommere giver markant
flere Very good og Excellent.
Løsninger på, at Palle forlader avlsvejledningen, blev diskuteret. Der skal inden
generalforsamlingen identificeres 1-2 nye kandidater til avlsvejledningen. Alternativt blev
det drøftet at etablere et avlsråd. Bestående af 1 avlsvejleder, 2 bestyrelsesmedlemmer og
2 eksterne specialister. Avlsrådet suppleres med 3 hvalpe anvisere, 1 per landsdel. Der er
også en mulighed, at intensivere arbejdet med dogbase.

3. Meddelelser fra kassereren/økonomi (kort)
822 medlemmer pr. dagsdato.
Økonomisk følger vi budgettet.

4. Arbejdet i bestyrelsen
 Arbejdsweekend
En lejlighed til, at gå i dybden med nogle af de tungere emner. Slutningen af februar,
starten af marts.


Mål og visioner
Udskudt til arbejdsweekend.



Fordeling af opgaver, forretningsgange internt
De forskellige udvalg, skal udarbejde et kommissorium for deres arbejde til
arbejdsweekenden. Og personlig arbejdsbeskrivelse af nuværende funktioner.



Sekretærens opgaver.
Sekretæren er formandens højre hånd. Mødeforberedelse o. lign.
Morten udarbejder også en arbejdsbeskrivelse.



Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.
Lørdag d. 9/6. Kombineres med et 2 timers foredrag omkring HD og index af Helle Friss
Porchowsky. Dagen før FJD’s udstilling på Fyn. HR sørger for invitation af Helle.
Forhåndstilmelding, så der er styr på bespisning.



Orientering til nye medlemmer omkring aktuel ”forretningsgang” for
bestyrelsesarbejde. Delvist dækket sidst.
En hurtig introduktion blev givet.



Mødestruktur, herunder debat omkring brug af virtuelle møder.
4 møder om året. 2 relativt faste møder, primo oktober og primo maj. 2 lidt mere løse
primo februar og primo Juli
MV etablerer test af elektronisk møde. Emnet for mødet er fastlæggelse næste dagsorden.
Fremadrettet bør der foreligge beslutningsoplæg fra udvalgene, som input til
bestyrelsesmøderne, herved kan vi lettere undgå marathon møder.



Orientering til nye bestyrelses medlemmer omkring igangværende arbejde.
Udgår



Hvilket mandat følger med repræsentation af klubben og hvordan er dette
forankret? DJU, FJD, DKK, KLM-I osv.?
DJU er primært et spørgsmål om fælles markprøve regler og kalender for prøver.
FJD traditionelt besat af formændende fra specialklubberne. Fornemmeste opgave at
indstille dommerelever, behandle klagesager, fremsende klage sager til DJU.
Kontaktudvalg til DKK. FJD arbejder med fauna forbedring for vildt med relation til den
stående hund.
DKK er vores moderorganisation. Alle specialklubber er bundet af individuelle
overenskomster med DKK. Repræsentation et årligt møde. Hvert andet år et

repræsentantskabsmøde. DKK har stambogsføringsretten for vores race.
KLM-I dannet 2006 på initiativ fra den tyske Münsterländer klub. 1 årlig
generalforsamling en deltager pr. medlemsland. Der vælges en formand (skal være fra
Tyskland) herudover 2 næstformand. En lønnet forretningsfører. Betaler 1€ pr. medlem.
Hjælp til FCI godkendelse af landsklubber.
I sager, der ønskes fremmet af DMK’s bestyrelse skal dette mandat forfølges. I
dobbeltrollen, som formand for DMK og formand for FJD, vil der naturligt finde en
afvejning sted. I det omfang det er muligt, afstemmes beslutninger med bestyrelsen på
forkant.
5. Orientering fra repræsentationer
 DKK
Ændringer i skeletlove. Quick guide til bestyrelsesarbejde. Orientering på disciplinær,
Jørn Toft godkendt som schweissdommer aspirant. Klubben udreder kørselsudgifter i
forbindelse dommeruddannelse. Sag om aflivning af Münsterländer har været forbi
Henriks bord. Ekstraordinært repræsentantskabsmødet 7/1-2012. Mulighed for større
indflydelse på krav til stambogsføring. HR bliver sandsynligvis involveret i forberedende
arbejdsgruppe. Løbende orientering til bestyrelsen.


FJD
Forberedende møde i forhold til møde med DKK.
Har fået enstemmigt valgt til repr. Ifht. DKK. møde i November.
Mangler ansvarlige for udstilling på FYN



DJU
Indstilling til Dommer udvalget Thomas Moltesen m.fl. HR indstiller at Thomas og Claus
fortsætter.
Markprøveudvalget. Valg til en post Åge Stenhøj Jørgensen kan genvælges. DMK
foreslår genindsættelse.
Valg til 3 udvalgsposter i fuldbrugsprøve udvalget. 3 kandidater, der kan genvælges.
DMK foreslår genindsættelse.
Slæb og app udvalget. 2 kandidater på valg. Kan genvælges
Økonomi udvalget. 2 på valg. Kan genvælges.
Forslag til genvalg til alle.
DKK og DJ vil reducere deres økonomiske bidrag til DJU.
DJ søger øget indflydelse på områder der pt. sorterer under FJD.
DJ’s organisatoriske ændringer, virker ikke til at være til gavn for de stående jagthunde.



KLM-I
Invitation til int. Münsterländer Nord Bayeren Prøve 22-23 oktober. Vi har forsøgt at
finde egne dommere der kan deltage, desværre uden held. Michael Østergaard, Kenneth
Hansen og Niels Laugesen forespørges om interesse. Henrik tager kontakt. Transport og
prøve gebyr betales af klubben.

6. Udstillingsudvalget
 DMK Prøveleder til FJD udstilling FYN
Udstillingsudvalgt sikrer en egnet leder.



Landsudstilling 28/1 2012 Grenå
Udstillingsleder: Pia Nielsen
Der arrangeres bus fra Ebeltoft til udstillingshallen.



Bredsten 28.07.2012
Udstillingsleder Eva Bruun.
Tilbydes noget hjælp til præmier osv.
Nye tiltag: Evt. hanhunde fremvisning, championat fremvisning osv.

7. Markprøveudvalget
 Forårsmarkprøve planlægning. Prøveleder Sigurd?
Prøveleder: Sigurd og Michael
Terræner omkring Ringsted.
Dato: lørdag/søndag 31. marts til 1. april


Efterårs vinderprøve.
Der er opstået usikkerhed om vi fortsat kan benytte det samme areal.
Opfølgning forestås af HR.

8. Efterskudsudvalg
 Schweissprøver 2012
14/4 Blåbjerg
21/4 Kongelunden
21/4 Horsens
4/8 Thy


Der afholdes et møde i januar i samarbejde med Ruhårs og Korthårsklubben omkring
samarbejde imellem klubberne på Bornholm



Udvalget reviderer reglerne for DMK’s ræveslæbsprøve, så den er i tråd med fælles
markprøve regler.

9. Aktivistudvalget
 Kontaktmandsmøde (hvad fik vi ud af det)
Et rigtigt godt møde i en god ånd. Referatet fra mødet har desværre været stærkt
forsinket. Ansvaret herfor ligger hos bestyrelsen.


Referat fra kontaktmandsmøde
Godkendt af de bestyrelsesmedlemmer der deltog.



Regler for aktivister og Offentliggørelse af forventninger til aktivist områder.
Eksisterende regler for aktivister og retningslinjer for områderne distribueres til bestyrelse
og aktivistudvalg. Tovholder MV.

10. Uddannelsesudvalget
 Valg af sidste medlem til uddannelsesudvalg
PR er valgt.



Aktivistuddannelse
MV indkalder til første møde i udvalget. Tager kontakt til Lisse-Lotte Christensen for at
få en præsentation af DKK- uddannelse.

11. Informationsudvalget
 Jagthunden
Der ønskes mindre fokus på offentliggørelse af resultater.
Resultater skal, i det omfang de skal offentliggøres, kun medtages en enkelt gang.
Redaktøren efterspørger større opmærksomhed fra medlemmerne.
Udvalgene har ansvar for at ”reklamere” for kommende arrangementer. Kan også være
anledning til forberedende aktiviteter i aktivist områderne.


Politik for vores medier. Særligt omkring resultater.
Det er fortsat de respektive redaktører, der har ansvaret for dette.



DMK-online
Særligt hvalpe listen bør søge maskine optimeres.
MV diskuterer mulighederne med Johannes.
Etablering af en DMK facebook side ville være en rigtig god ide. MV tovholder.

12. Koordinationsudvalget
 Status på aktivitetskalender
Arbejdet er påbegyndt.
13. Øvrigt
 HZP (orientering om prøve formen)
For hunde op til 2-2½ år er det en rigtig god prøve. Oversættelse af regler undervejs. Når
de oversatte regler er verificeret imod de tyske regler, opstartes der danske prøver i regi af
DMK, Langhårsklubben, Weimaraner. Prøvereglerne ønskes vedtaget i 2012. Bliver ikke
en del af Fælles Markprøve Regler, da de således kan administreres af FJD alene.


Pokaler, har Lars Vandborg takket ja til opgaven?
Ja, med forbehold.
Samtlige pokaler hjemkaldes pr. 31/12, så der kan etableres overblik over pokal
bestanden.
Det overvejes kraftigt at afskaffe pokaler uden for prøver der afholdes af DMK.



Diplomer til ræveslæbsprøver
PR præsenterede udkast til generelt diplom. Der arbejdes videre med konceptet.
Baggrundsbilledet udskiftes med hunde i jagtlige situationer.



Indstilling af udstillingsdommere
Charlie Lemtorp, Søren Olsen og Henrik R Andersen indstilles.



Transportgodtgørelse aspiranter/elever
Klubben dækker disse udgifter til DMK medlemmer, hvor udgiften ikke dækkes fra
andens side.



Diplom for 40 års medlemskab
Udkast til 40 års nål præsenteret. PR arbejder videre.



Kragepral
LP etablerer regelsæt til offentliggørelse på næste general forsamling. Præmie kunne være
et års gratis medlemskab.



Forslag fra Niels Laugesen
Emnet drøftet under punktet informationsudvalget.

14. Evt.
 Merchandise
TN kommer tilbage med et forslag.


Indstilling af Apport dommere.
Behandles på FJD møde d. 15/10

