
  
Side 1 

 
  

                                                                                                                                                 
 

Henrik Raae Andersen bød velkommen til generalforsamling og takkede for et flot fremmøde. 

 

a. Valg af to stemmetællere 
Mogens Halkjær 
Peter Ringgaard 
 

b. Valg af dirigent 
Brian Visby blev valgt. 

Brian Visby konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkald og dermed beslutningsdygtig 
(simpelt flertal 31). 
Antal stemmeberettiget: 60 
Jens Bang – ønsker et beslutningsreferat, der skal underskrives af dirigenten med det samme. 
Dette blev vedtaget. 
 

c. Valg af protokolfører 
Jette Veggerby blev valgt. 
 

d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse 
Velkommen til Dansk Münsterländer Klubs generalforsamling 2015.  

Sædvanen tro vil jeg bede forsamlingen rejse sig og med et øjebliks stilhed mindes de medlemmer 

og andre med tilknytning til Dansk Münsterländer Klub, der er gået bort i det forgangne år. Jeg vil 

endvidere bede Richard Møller om at blæse jagthorn til deres ære og minde.  

I årets beretning vil jeg sætte vore racer i centrum. Vore racer og avlen er fundamentet og et meget 

vigtigt omdrejningspunkt i vor klub. 

Det er mit klare indtryk, at Kleiner Münsterländeren er i fremgang og at racens popularitet er støt 

stigende. Registreringstallet fra 2014 understøtter dette, idet der blev registreret 237 hvalpe og 4 

importer, hvilket svarer til antallet året før (2013 var det 239 og 4 importer). I forhold til 2012 har vi 

fasthold en stigning i registreringstallet på lidt over 10 %, (2012: 208 hvalpe og 8 importer). Set over 

en 10-årig periode ligger vi gennemsnitligt stabilt på omkring 235-240 hvalpe om året. Det vel og 

mærke i en periode, hvor racer vi sammenligner os med har haft markant tilbagegang (Eksempelvis 

Tysk Ruhår 30,68 %, Tysk Korthår 54,96 % og Breton 37,50 % - Kl.M 0 %). Dette faktum tilskriver 

jeg for en stor del visionært bestyrelses- og avlsarbejde i denne periode samt ikke mindst 

opdrætternes opbakning til den linje, der har været ført. 

Og fremgangen ser ud til at forsætte. Vi har haft et stort hvalpetillæg i årets første fem måneder på i 

alt 135 hvalpe, heraf de 131 med klubbens mellemkomst. Fortsætter tendens kommer vi tæt på 300 

registreringer i år samtidig med, at det ser ud til at det store arbejde avlsvejledningen og jeg 

personligt har lagt i at få en stambog+ ser ud til at bære frugt – kun et kuld på 4 hvalpe uden 

stambog+ indtil videre i år. Det taler vel sit eget sprog. Her fra en stor cadeau til opdrætterne for at 

holde fanen højt! 

Det er også mit klare indtryk at succesen skyldes, at vi i dag har en fremragende alsidig jagthund, 

der begår sig på alle former for jagt. Og som tillige er smuk, har den rette størrelse og ikke mindst er 

en velafbalanceret familiehund. 

Referat 

Dansk Münsterländer Klubs Generalforsamling 

2015 kl. 15:00 
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjeldsted, 5592 Ejby 



  
Side 2 

 
  

Veldresserede og effektive Münsterländere, der begår sig på jagt, er den bedste reklame vore 

racer kan få! 

Når vi dertil lægger den eksponering særligt Kleiner Münsterländeren får ved at dygtige og 

engagerede medlemmer leverer fremragende resultater på alle former for prøver, så bliver det ikke 

meget bedre! 

Igen i dette klubår er der leveret flotte resultater på både før- og efterskudprøver samt udstillinger, 

hvor vore racer holder en høj kvalitet. Dette har blandt andet kastet en række danske championater 

af sig:  

DKCH: Münsterdalen Bounty DK17568/2011, ejer Pia Nielsen 

DKJCH: Uldjydens Pedro DK15349/2011, ejer og fører Hans Lau 

Vestjydens Abby DK12541/2010, der ligeledes blev klubbens første DKSCH, ejer og fører Jacob 

Mærsk.  

Nesko vom Heeker Eichengrund DK04215/2009, ejer og fører John H. Hansen 

 

Klubåret fik endvidere et særdeles flot punktum med forårets vinderklasser. Fem Kleiner 

Münsterländere kvalificerede sig til Mesterskabsprøven. Fire deltog. Alle fire var med over middag 

som kategori 1 hunde og to blev placeret: Fuglevangs Kiki, ejer og fører: Kenneth Hansen som 4. 

vinder, HP og Nesko vom Heeker Eichengrund, ejer og fører: John H. Hansen som 5. vinder, HP – 

endnu en flot præstation af Kenneth og John. Og endnu et flot resultat, der må glæde John som 

opdrætter. 

Før Mesterskabsprøven havde to af klubbens gæve piger skrevet historie. På DKKs 

forårsvinderklasse ved Nørager blev Tine Broen med Hedeskovs Mettevons 1v. med HP og Pia 

Nielsen med Münsterdalen Bounty 2 v. med HP.  Jeg kan ikke erindre, at to kvindelige hundefører 

før har besat de to første pladser på en fælles vinderklasse. Det var en dag hvor både to- og 

firbenede med skæg måtte se misundeligt til! 

Også på forårets og efterårets anlægs-/jagtduelighedstest i ind- og udland, blev der præsteret flotte 

resultater. På det personlige plan og set med en opdrætters øjne vil jeg tillade mig at fremhæve 

Heinz-Peter Eggeling med Elverdams Felix og Lars ”Sigurd” Vandborg med Elverdams Fenja, der 

opnåede hele 192 p. og 189 p. på HZP. Når jeg som opdrætter ligeledes ved, at en kuldbror er ført 

på tilsvarende prøve i USA og har opnået 179 p. – ja så er jeg blevet noget klogere på eget 

avlsarbejde – og kan så at sige på egen krop konstatere at bestyrelsens og avlsvejledningens 

arbejde med internationale sammenlignelige test og prøver giver rigtig god mening, når jeg som 

opdrætter kan se, at de afprøvede hunde udgør et repræsentativt antal af det samlede kuld og tillige 

har opnået et gennemsnit på 186 p. og dermed matcher det bedste kuldresultat i Tyskland samme 

år. 

Netop avlen og i særdeleshed klubbens opdrætter bør i de kommende år sættes i centrum for 

bestyrelsens arbejde.  

Før denne generalforsamling har et flertal af bestyrelsen, avlsvejledningen og kandidater til valgene i 

dag lagt et åbent brev ud til klubbens medlemmer for i fællesskab at fortælle om vores visioner for de 

kommende år. 

Nu gør visioner det ikke alene. Der skal også handling til, derfor vi gjort os nogle tanker om, hvordan 

vi konkret kan løfte visionerne, ønskerne og ideer for fremtidens DMK.  

Rammerne er bestyrelsens ansvar. Vi vil derfor arbejde på at give bestyrelsens arbejde et mere 

professionelt tilsnit. Palle, Peter og jeg har gjort os nogle tanker. Vi er enige om at forsøge os med 

bl.a. projektstyring, som vi alle kender fra vores arbejdsliv. Dette indebærer detaljeret planlægning af 

større tiltag/projekter med tidslinjer, milepæle, tovholder(e) (projektledere) etc..  

Vores fornemste opgave bliver forsat at skabe muligheder frem for begrænsninger. 

Vi vil arbejde i en bestyrelse, der vil og kan samarbejde. Et samarbejde, hvor vi ikke fratages lysten 

til at yde.  

Vi vil fokusere på opdrætterne og det første tiltag bliver et møde, hvor vi vil afstemme vores 

forventninger med opdrætternes. Vi vil debattere en uddannelse for klubbens opdrættere, en 
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mentorordning for opdrættere og ikke mindst opdrætternes rolle som mentor for deres hvalpekøbere. 

Vi er spændt på hvad klubbens opdrættere ønsker? 

Vi vil styrke det moderne avlsarbejdet yderligt ved at give avlsvejledningen beslutningsret i 

bestyrelsen. Avlsarbejdet er fundamentet i vor klub. Vi vil etablere et Avlsråd, der kan bistå 

Avlsvejledningen både praktisk og politisk. Følgende sager er prioriteret: 

 Dataindsamling til gavn for avlsarbejdet nationalt og internationalt: Hvalpesyn, mentaltest, evt. 

undersøgelser af sygdomme m.m., registrering af test og prøver. 

 Forsat styrkelse af det internationale avlssamarbejde. I de næste år med en særlig prioritering 

af norden. Danmark er i den henseende Europas bro til norden. Og da det nu – med Palle 

Jørgensens og egos indsats - er lykkedes at samle hele norden i KLM-I, ønsker vi selvfølgelig 

at udbygge dette samarbejde til gavn for alle parter – og ikke mindst i respekt for nordisk 

jagtkultur. 

 At forsætte arbejdet med anlægs- og jagtduelighedstest med implementering af anlæg, der 

værdsættes i Danmark og Norden – herunder en opgradering af standen. Her har vi et 

forbilledligt samarbejde med de af FJDs klubber, der er repræsenteret i Anlægsprøveudvalget. 

 Brugen af tal på allerede eksisterende prøveformer til gavn for avlsarbejdet. Denne vision 

deler vi med eksempelvis Ruhårklubbens bestyrelse. Så her er en oplagt 

samarbejdsmulighed. 

 

Vi vil en fornyet dialog med aktivisterne, da der desværre ikke har været opbakning eller den 

fornødne interesse for de foreløbige tiltag, hverken de formelle eller de, der har været arrangeret af 

aktivisternes eget udvalg - Aktivistudvalget. Vore løsningsforslag er:   

 Møder i områderne med henblik på forventningsafstemning af ønsker fra områderne og 

bestyrelsen.  

 Kortlægning af uddannelsesbehovet i de enkelte områder.  

 Fastholdelse af et årligt kontaktmandsmøde (bestyrelsen bliver ansvarlig tovholder). 

 

Vi vil fastholde nye og gamle medlemmer. Vore løsningsforslag er: 

 En mentorordning for nye medlemmer, hvor nøglepersonen er opdrætteren 

 Indsamle viden om medlemmers ønsker og forslag til en fastholdelse i DMK. F.eks. ved hjælp 

af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden. 

 Etablere direkte og personlig kommunikation til bestyrelse og avlsvejledning. F.eks. ved et 

personligt møde med bestyrelse/Avlsvejledning og personlig mailkorrespondance. 

 

Og når vi nu er ved medlemmerne, så vil vi meget gerne medvirke til at øge indsatsen for Grosser 

Münsterländeren. Så kære ejere og opdrættere af Gr.M. tøv ikke med at kontakte os!  

 

Jeg vil slutte min beretning med igen at fokusere på klubåret, der gik. 

 

Jeg vil rette en varm tak til alle prøveledere og hjælpere, der ydede en fantastisk og uegennyttig 

indsat for klubbens medlemmer. Jeres indsat er værdifuld og værdsat af både medlemmer og 

bestyrelsen. Ligeledes en varm tak til aktivisterne for indsatsen ude i lokalområderne, til udvalgene, 

der gjorde en forskel. En særlig tak til Aktivistudvalget – I kæmpede bravt, men har ikke fået løn som 

fortjent, til PR- og medieudvalget for et højt aktivitetsniveau, der gør racerne og klubben synlig, til 

Arrangement- og prøveudvalget for at sikre et stabilt aktivitetsniveau til stor gavn for medlemmerne, 

til Uddannelsesudvalget for endelig at have fået klubbens første uddannelse søsat. Sidst men ikke 

mindst Avlsvejledningen for et særdeles initiativrigt og konstruktivt samarbejde. I er klubbens ”hjerte 

og sjæl”. 

 

En varm tak til nationale og internationale samarbejdspartnere. En særlig tak til Bernd-Dieter 

Jessinghausen, som var inviteret til at komme i dag, men som pga. ferie med familien ikke kunne 

deltage. De visioner og tiltag som Bernd og jeg sammen har haft og skabt til gavn for Kleiner 
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Münsterländeren, har båret racen og det internationale fællesskab om racen langt længere, end vi 

turde håbe, da KLM-I blev stiftet i 2006. Det er jeg stolt af! Bestyrelsen har besluttet, at tildele Bernd-

Dieter Jessinghausen klubbens guldnål, som han vil få overrakt ved en passende lejlighed. 

 

Sidst men ikke mindst tak til medlemmerne, der støtter klubben og klubbens arrangementer samt 

ikke mindst gang på gang på praktisk jagt viser vore racers alsidighed og store værd. 

 

To personer har før generalforsamlingen i dag meddelt, at de stopper henholdsvis som 

bestyrelsessuppleant og avlsvejleder. Sussie og Gunner vil I komme herop….. 

 

Det var min beretning. Tak! 

 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde – det holdt et langt stykke hen ad vejen. 

 
 

Morten Vestergaard - Kan formanden bekræfte, at DMK ikke har indgået og ikke har til hensigt at 
indgå nogle aftaler med anlægsprøveudvalget/jagtbrugshunde.dk, ud over etablering, promovering 
og afholdelse af anlægsprøver? 
HRA - Dette blev bekræftet, der er ikke indgået nogen aftaler, som det også har været taget op på 
bestyrelsesmøde. 
MV – uforstående over, hvorfor dette ikke kunne skrives til referat. 
Christian Nøhr – du skylder en forklaring på ballade med DJU, FJD, DKK – der er en masse rygter, 
og jeg vil gerne høre det fra dig selv: 
HRA - Det er et overstået kapitel, det jeg har foretaget mig i DJU havde jeg opbakning til, jeg vil se 
fremad. På det sidste FJD møde var der dialog omkring fremtiden og de ting, vi kan blive enige om 
og det gik fint. Klagebrevet til DJU – formalia omkring det - 3 organisationer danner DJU, DMK 
lavede et mistillidsvotum, Drente og Langhår ligeså, disse er behandlet og DJU siger de ikke kan 
behandle det, da de ikke har en klageinstans. DKK vil ikke behandle det, da de siger det er DJU, DJ 
vil ikke behandle det, da de har tillid til deres folk i DJU.  FJD foretager sig ikke yderligere, da de 
omtalte ikke længere er med i DJU. 
Svend Skov – skal avlsvejledningen ikke have stemmeret?  
HRA - Nej, ikke som et bestyrelsesmedlem. 
Carsten Trøjborg – betyder det, at hvert avls medlem får en stemme? Avls vejledningen skal ikke 
have stemmeret til bestyrelsen, med mindre den er valgt ind. 
Jens Jørgen Nielsen – Du kommer lidt for let omkring spørgsmålet, samarbejdet i de forskellige 
organisationer, også den måde det er fremgået – bestyrelsen skylder en forklaring på al den ufred 
der har været, I har fejlet, og kan ikke arbejde hverken til højre eller venstre, intern eller ekstern. 
Hvordan kan I bringe klubben videre? Brug for samarbejdspartnere, hvad har I tænkt jer at gøre ved 
det? 
HRA – situationen, som der opstår omkring valget til DKK, i 2 år søgt kandidat til posten, men der 
kom ikke nogle den 25. oktober. 2014. På mødet bliver jeg opstillet med flertal og ruhårsklubben 
stiller en anden kandidat. Ikke i orden i forhold til de aftaler vi har haft, 2 klubber har brudt en fælles 
aftale, det altid har været. Nu kigger FJD frem ad og laver en ny aftale.  
Jeg skal beklage, at jeg ikke har kunnet følge samarbejdet helt til døren i bestyrelsen, men det har 
ikke været muligt.  
Jens Jørgen Nilsen – Det er bekymrende med dette svar og den fremtid vi går i møde. Samarbejdet 
skal blive tydeligt bedre for klubbens skyld. Henrik, du har fået nogle temmelig kraftige 
beskyldninger, som du ikke kommer ind på i dag. 
HRA – du har fået noget af svaret og alle beskyldninger er udokumenteret. Det mistillidsvotum jeg 
har fået i denne uge har jeg nægtet at modtage og derefter har jeg fået at vide, at det også kun var 
en løftet pegefinger. 
Peter Jürgensen – vi har haft et godt samarbejde med de kontinentale klubber + anlægsudvalget 
(dog ej gl. dansk og ruhår). Det er meget kraftige beskyldninger, du kommer med. 
JJN – refererer til et DJU referat - der er meget der indikere at samarbejdet ikke går så godt, som I 
påstår.  
PJ – du siger bestyrelsen har svigtet – det er lidt groft sagt. Jeg trådte ud af fuldbrugsudvalget, men 
det var ikke samarbejdsproblemer og jeg synes ikke, jeg vil sige mere om det i dette forum. 
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Svend – aftalegrundlag i FJD- flere har afvist det, for der er ikke noget i forretningsordnen. Det er 
kun nogle hunderegler. 
HRA – du skal læse referatet – det var det samme,  der skete i den engelske gruppe for flere år 
siden. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 

e. Aflæggelse af regnskab til decharge  
Erik Lillesøe fremlagde regnskabet og medlemstallet. 
Der er 783 medlemmer, heraf 8 udlændige, som er en tilgang på 114. 
(8. juni 764 inkl. 6 udlændige) 
Vi vil selvfølgelig gerne tilbage til 2007, hvor vi havde 871 medlemmer, men vi må også se på, at der 
i mange klubber er nedgang af medlemmer, så vi skal være tilfredse. Vi er endvidere en af de få 
klubber, der har kunnet holde vores hvalpetillæg på samme niveau som i 2013 (237 i 2014 mod 239 
i 2013), flere klubber har en nedgang på både 30 og 50 %. 
Et af de tiltag vi har gjort er at indføre gratis medlemskab til nye hvalpekøbere, dette håber vi kan 
holde på medlemmerne. 
Tine Broen – måske skulle det ligge hos opdrætterne, så vi giver adresserne til kassereren, så skal 
de ikke selv gøre noget aktivt.  
Erik – det er dette opdrætterne allerede gør. 
Indtægt 268.000.  
Prøverne har givet et underskud på 5.855. 
Udstillinger har givet et overskud på 5.457. 
Uddannelse omkostninger 33.452. 
Underskud på 83.776. 
Regnskabet er godkendt af revisorerne. 
Kommentarer fra Erik: 
Nedgang i medlemskont. – primært pga. de ny gratis medlemskaber til hvalpekøbere 
Der har været arrangement i tyskland, hvilket har betydet flere kørepenge. 
Præmier købes kun hver andet år, derfor stor i 2014. 
Der er bl.a. købt inventar – T-shirts til messer, velkomstfoldere og 3 chiplæsere. 
 
Der har generelt været flere aktiviteter i 2014. 
 
Niels Henrik – udvikling over de sidste 10 år – det er næsten 200.000 kr. i udsving. Hvad har man 
tænkt sig med omkostningerne, da vi ikke har set noget budget? 
Erik – Jeg har lavet budget. Med de udgifter vi har i dag med transport, også til udlandet – og 
aktiviteter, flere har opfordret til at bruge nogle af midlerne og det er det vi gør nu. Tager vi ikke de 
store udgifter med, så går det næsten i nul. Kassereren forventer at regnskabet går i nul i 2015. 
Beklager at budget ikke er lagt frem. 
HRA – vi kan henstille til at bestyrelsen frem over står inde for det maksimal cash flow.  
Thomas Moltensen – der skal være et budget, som de enkelte skal forholde sig til.  
Erik – flere ønsker ikke, vi har så stor en egenkapital, der skal jo også være nogle aktiviteter og vi 
skal markedsføre vores hunde. 
Brian Visby – generalforsamlingen forventer et budget fremover. 
Thomas Elgaard – vi skal ændre det faldende medlemstal og dette koster penge. Vi deltager i alt det 
vi kan, får vi et tilbud om at stille på en messe, så gør vi det, og får vi et godt tilbud på en annonce, 
så siger vi ja til det. Vi er virkelig ude og arbejde for at få markedsført vores hunde og dette koster 
noget hver gang. 
HRA – de sidste år har det været et ønske, at vi skulle bruge af pengene og derfor har vi gjort nogle 
af de ting, som bl.a. fremgår af regnskabet. God idé med et budget og styre efter. Der er taget en 
beslutning i FJD om udstillingen, hvor pengene i en årrække er opsparet og dette beløb forventes 
retur til klubben. 
Ansvarsfrihed for bestyrelsen og kassereren. 
Regnskabet blev godkendt.  
 
 

f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning 
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Jan Heimann – Tine, Thorkild og Jan har lavet nogle aktiviteter, men der var desværre ingen 

tilslutning til det. Det har noget med timing at gøre, det har ligget på forkerte tidspunkter, dertil 

kommer noget med geografi, svært at samle folk – måske Fyn er målet? Vi har valgt at trække os 

tilbage og takker for at have været med i et år. 

 

Der var ingen fremlæggelse fra nogen af aktivist områderne. 

 
g. Opstilling af kandidater 

 
 

h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer 
 

Henrik Raae Andersen (Sjælland, Lolland-Falster og omkringliggende øer) – modtager genvalg 
Thomas Elgaard Nielsen (frit mandat) – modtager genvalg 
Morten Vestergaard (frit mandat) – modtager genvalg 
 
Følgende valglister blev fremlagt med 5 underskrifter på hver: 
 
Det Sjællandske mandat 
Morten Vestergaard - 20 
Henrik Raae Andersen – 38 
Blanke - 1 
Der blev afgivet 59 stemmer. 
Henrik blev hermed valgt. 
Morten Vestergaard og Thomas Moltensen trak sig efterfølgende. 
 
De frie mandater 
Jens Foldager - 23 
Palle Jørgensen – fortsætter kun med Henrik i bestyrelsen - 48 
Thomas Elgaard Nielsen - 48 
Thomas Moltensen Hansen – trak sit mandat. 
 
Palle og Thomas Elgaard blev hermed valgt. 
 
 
Erik Lillesøe og Peter Jürgensen ønsker ikke at fortsætte, hvis Henrik ikke vælges. 
Jens Foldager ønsker at bidrage til bestyrelsen, pga. det store arbejde, der er vedr. avl i fremtiden 
og synes det er synd, hvis dette smides på jorden pga. uenighed i bestyrelsen. Arbejdet for 
agerhønen og udsætning ligger mig også på sinde og den kultur, der er med vores stående hunde 
og dette vil jeg arbejde for. 
Morten Vestergaard – ønsker at varetage racens krav, dvs. at det er en stående hund. Derudover er 
det også vigtig, at det ikke bliver en klub, der bliver drevet af et elfenbenstårn, og tingene skal 
gennemføres og følges til døren, dermed skal tempoet sættes ned, ligeledes ønsker jeg at 
samarbejde med DJ og DJU. Derudover vil jeg give mere modspil i forhold til den tyske klub, og ikke 
blot slå hælene sammen. MV trækker sig, hvis Henrik vælges. 
Gunnar – Jeg vil slå fast, at der er kommet modspil fra både Henrik og Palle i Tyskland. 
Jens Foldager – Henrik får meget ros både i Tyskland og USA. 
 
 
 

i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter 
 
Sussie Mattsson (Fyn med omkringliggende øer) – modtager ikke genvalg 
Jette Andersen (Jylland og omkringliggende øer) – modtager genvalg 
Ubesat (Sjælland, Lolland-Falster og omkringliggende øer) – nyvalg 
 
Lars Vandborg blev forslået og valgt til Sjælland, Lolland-Falster og omkringliggende øer. 
 



  
Side 7 

 
  

Susanne Holst blev forslået og valgt til Fyn med omkringliggende øer. 
 
Jette blev forslået og valgt til Jylland. 
 

j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
Christian Nøhr Hansen og Edmund Andersen blev genvalgt. 
Egon Møller Jensen blev valgt til revisorsuppleant. 
 
 

k. Avlsarbejdet i det forløbende år 
Der blev lavet 162 hvalpe og 71 af ”den sorte avl”. Der er kommet en stigning siden DKK har ændret 

på avlsregistreringen. Pernille har skrevet til de mest aktive, men der er ikke kommet noget svar, 

men efterfølgende er avlen her stoppet.  

Der er kun lavet et kuld med 4 hvalpe af ”de sorte” i 2014. 

Mange af dem som er brugt her er dog nogle som har været i klubben. 

Der var 4 import. 

Dermed var der 237 hvalpe. 

Det er både medlemmer og ikke medlemmer, der laver de uregistrerede kuld. 

Vi har forhåbninger om, at vi kan få antallet af hvalpe til at stige og derfor er vi også meget aktive 

med at høre jer opdrætter om, hvordan salget af hvalpe går, så vi kan tilpasse antallet af hvalpe, så 

meget som muligt.  

På en 5-årig periode må vi ikke have en hanhund, der laver over 5 % af hvalpene, så vi kan styre 

matador avlen.  

Der var et ønske om at dette kommer på hjemmesiden, hvilket vil blive efterkommet. 

Den effektive population skal helst ligge over 60. En han kan max få 3 parringer om året og det er 

sundhed vi har fokus på. 

Vi er tilfredse med, hvordan det kører. Lige nu i 2015 ligger vi på 63 %. 

95 % af de fotograferede hunde er HD frie.  

A: 48 

B: 6 

C: 3 

27 % af de hvalpe, der bliver født bliver HD fotograferet. 

Der arbejdes på at få gode priser hos dyrlæger over hele landet, dette bliver nok først aktuelt i 

efteråret 2015. Vi opfordrer jer til at få hvalpekøberne til at få taget HD foto. 

Henrik – vi går for at være den race, der er bedst kørende med HD i DKK. Vi har rigtig mange, der 

ligger i A, så måske skal vi passe på ikke at blive kvalt i egen succes.  

Carsten Trøjborg – hvordan er HD i Tyskland – har de større mængde af C-hunde?  

Palle - De bruger ikke reglerne på samme måde som vi gør, de har en større spredning og vi har 

kørt det som en lov. Tyskland ligger positivt i forhold til HD. 

Henrik – lige nu kan de ikke sammenlignes, da det er 3 forhold som vurderes, men vi ligger til den 

gode side.  

Pia – er der retningslinjer for hvor mange parringer med udenlandske hunde der skal være? 

Palle – nej, det er dem som der har lyst til det, men det er op til opdrætterne. Vi prøver på at sende 

nogle lidt længere væk engang imellem for at få nye linjer, bl.a. til Holland og Østrig. 

Vi kommer ikke udenom internationalt samarbejde. 

Tine – har I nogen interesse i at vide om det er münsterländere der hviler i sig selv, eller går på 

væggene. Som opdrætter ser man sig lidt blind på det, måske kunne I lave nogle stikprøver engang i 

mellem, f.eks. spørgeskemaer. Vigtig vi ikke sprøjter hunde ud og så om 3 år finder ud af, at de ikke 

har de rigtige egenskaber. 

Lisbeth – man skal passe på med det, for nye hundeejere har nogle gange nogle forventninger – 

måske kan man ikke bruge det til så meget. Bedre at gå ud og se på arbejdet de hunde gør.  

Pia – måske kan de udfylde det på nettet.  
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Palle - Dette er besluttet. Det er meningen at tal resultaterne skal overtage for dette. Husk – det er 

også noget opdrætterne skal bidrage med. 

Peter J – Derfor skal vi bruge de tyske prøver, det vil gøre dette meget nemmere. 

Henrik – der påhviler os opdrættere et stort ansvar. Det er vigtig at gøre opmærksom på, at det er til 

jægere vi vil sælge. 

Pernille – anbefaler HD foto når de er 18 mdr., men ikke noget problem fra 12 mdr.  

Palle – er blevet kontaktet af Finland og USA, der vil kopiere vores model – fået det anbefalet fra 

tyskland, så vi må gøre det godt. 

Pernille – går godt med hvalpesyn, har synet 10 kuld. Regner først på det, når vi har 20 kuld. Det er 

dyrt, så vi vil forsøge at få det ud lokalt, så vi kan begrænse omkostningerne. Dette er ikke sat i gang 

endnu.  

Carsten T – måske kan aktivisterne deltage i dette. 

Lisbeth – dem som bliver hvalpesynere skal have set mange hvalpe. Vi kan måske selv gøre nogle 

af tingene og måske kan dyrlægerne også hjælpe. 

Tine – vi skal være åbne omkring det, også hvordan hvalpene har det – omgivelser – så opdrætteren 

også får noget ping-pong. Det skal ikke sendes ind nogle steder, men det er vigtig at have dialogen.  

Henrik – det med dyrlægerne er god idé, men for dyrlægen er det blot en hund og de kigger ikke på 

at det er en münsterländer.  

Pia Nielsen – Hvad ved man om navlebrok – det er meget forskelligt. Der er nogle dyrlæger der ser 

penge – men er det et problem? 

Pernille – noget er arveligt, men noget er så småt, at man ikke skal gøre noget ved det, men det er 

meget forskelligt. Da det kan være arveligt, så vil vi gerne have tal på det. Derfor holder vi fokus på 

det. Det har intet at gøre med tæven har bidt navlestrengen for tæt på. Tæver med et stort navlebrok 

anbefaler jeg, at man ikke avler på, da der er en risiko. Mental beskrivelsen er oppe at køre, når vi 

har 50 hunde igennem, så vurderer vi det. Vi kan bruge det til f.eks. at kigge på, hvis man ikke 

ønsker så meget vagt gen, at vælge en partner der ikke har det.  

Carsten – det er udmærket, men man kan jo træne disse ting inden man tager testen og derfor giver 

jeg ikke noget for det.  

Bjarne – den er noget værd, og der er nogle specialklubber, der skal mentalteste. Det er ikke for sjov 

skyld den er lavet og der kan ikke trænes til det. 

Pernille – vi har ikke noget foreløbig, men i kan stille op til de andre racers test. Nicole er igennem 

uddannelsen og venter på at gå med som føl. Det er lidt op af bakke og arbejde med, men håber på 

at få flere igennem i 2016. 

Palle sagde tak til opdrætterne, samarbejdet bliver bedre og bedre, det er en stor fornøjelse. Også 

tak til han-hundeejerne, der ikke altid kan få de parringer de ønsker. Tak til bestyrelsen og Pernille. 

Tak til Gunnar, vi har haft et godt samarbejde.  

Gunnar sagde tak for samarbejdet og må tage en pause pga. personlige årsager.  

 

 
l. Evt. valg af avlsvejleder(e) 

Palle modtog genvalg. 
Der var ønske om at udvide udvalget til 4 personer pga. byrden bliver større. 
Pernille modtog genvalg. 
Jytte blev forslået og valgt. 
Peter Jürgensen blev forslået og valgt.  
 

m. Behandling af indkommende forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

n. Evt. nedsættelse af udvalg 
Der var ingen forslag til nye udvalg. 
PR udvalget ønsker flere medlemmer og hjælp til messer, foto og artikler. 
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Dirigenten opfordrede generalforsamlingen til at bidrage til det praktiske arbejde, I er jo alligevel ude 
til prøven og på jagt. Det giver en god dynamik, at det ikke altid er de samme der skal skrive.  
 

o. Eventuelt 
Henning – markprøver, tilmeldingen hertil går ned. Ønsker en begynder klasse, som man skal bestå 
for at rykke op i åben klasse. Den deling vi har nu med alder er ikke god, dette håber jeg bestyrelsen 
vil bringe videre og arbejde med. 
Carsten Trøjborg – I skåne er der en fuldbrugsprøve den 18. oktober, og måske den 11. oktober, 
som jeg vil opfordre jer til at deltage i. Vi er velkomne til at deltage og I vil høre mere om det. 
Tine – fuldbrugsprøve i Sverige er rigtig sjov, jeg kan anbefale det. Der sidder mange frivillige her, 
men jeg mangler noget mere end en tak til de ildsjæle, der gør et godt stykke arbejde. Der skal være 
nogle der takker dem, og giver dem en gave – det mangler vi og jeg vil opfordrer bestyrelsen til at 
lave retningslinjer herfor. 
Lars – Præmieglas – vi har mange forskellige størrelser og fået ny leverandør – er det nødvendigt at 
have så mange slags? Jeg opfordrer til at dette begrænses.  
Pia – det vil forenkle det meget, hvis vi kan få færre. Skibsglas er nok gået af mode, det skal 
begrænses og være mere nutidigt.  
Tine – Til VJP prøven fik jeg et krus og det synes jeg personligt meget bedre om.  
Lars – jeg tolker det, at I ikke har noget imod at det bliver forenklet – et snapseglas og et ølglas samt 
et kaffekrus. Pia tilbød sin hjælp hertil. 
Peter – dette kan ikke vedtages herunder. 
Dirigenten – dette er ikke en beslutning – det er lagt ud til udvalget, som derefter administrerer det. 
Pia – en opfordring til alle – få tingene sendt ind til tiden, så jeg ikke skal rykke for det mange gange.  
 
Følgende pokaler og hæder blev uddelt: 

Tage S. Nielsen fik 1. præmie for flest krageben, inkl. et års gratis medlemskab og gratis deltagelse 
på en prøve.  

Årspokaler: 

Vestjydens Abby,ejer og fører Jacob Mærsk:  Præstationspokalen (udsat af 01-02 området) med 
13 point og Årets Münsterländer (udsat af Kennel Hedemarkens) med 42 point.  

Jagtchampionpokalen: 

3 hunde har opnået at blive DKJCH (Jagtchampion):  

Nesko v. Heeker Eichengrund, Ejer og fører John H. Hansen, Diplom 

Vestjydens Abby,ejer og fører Jacob Mærsk, Diplom 

Uldjydens Pedro, ejer og fører Hans Lau, Diplom og Pokal som yngste hund 

Münsterländerpokalen: 

Kristian Graversen får denne for sin indsats som mangeårig prøveleder på klubbens sjællandske 
schweissprøve. 

  

25 års jubilæum: 

Karl Brynningsen  

Kristian Jensen  
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Peter Wichmann  

Flemming Helgesen  

Erik Nielsen  

Erik Jacobsen  

Per West  

Carlo Nielsen  

Leif Bach  

Claus Bisgaard  

Regnar Brinch  

B Østergaard  

Bjørn Jensen  

Frode Reng Andreasen  

 

40 års jubilæum: 

Per Larsen 

Villy G. Jensen 

Jens Hejndorf 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17:35 og dirigenten takkede for god ro og orden og formanden 
takkede for fremmødet. 

 


