Årets beretning
Velkommen til DMKs generalforsamling 2017. Lad os følge den gode skik og sammen mindes de
medlemmer og andre med tilknytning til DMK, vi har mistet i det forgangne år.
Inden vi påbegynder beretningen. Vil bestyrelsen, på opfordring fra flere medlemmer, gerne udnævne
Hans Loose som æresmedlem af Dansk Münsterländer Klub. Begrundelsen for udnævnelsen er
følgende:
•
•
•
•
•

Engagement og store glæde ved at hjælpe andre
Evige kamp for at så mange som muligt kan komme på marken og finde glæden ved
markarbejdet.
Kamp for at der afholdes prøver, hvor Hans leverer alt det grundlæggende arbejde så der
”kun” skal tilknyttes en prøveleder og enkelte hjælpere.
Altid pæne optræden som en særdeles værdig repræsentant for DMK.
kamp for at vi holder fast i de dyder der har repræsenteret DMK og ikke tilbageholden for en
velment opsang når nogle blev for vidtløftige.

Hans har i en menneskealder repræsenteret vores fantastiske race på en pæn og sober måde. Han har
aldrig sagt nej til at hjælpe med at promovere vores race. Hele Hans DNA er Münsterländer og det,
som vi i DMK, ikke har råd til at miste.
Hans vil være et særdeles værdigt æresmedlem af DMK.
1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen 2016
a. 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.
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.
Ligeledes udtrykkes der ønske om, at budgettet fremlægges sammen med regnskabet.
c. Petros champion pokal skal genindsættes og uddeles fremover.
2. Introduktion
Det har på mange fronter været endnu et begivenhedsrigt år i Dansk Münsterländer Klub. Efter en
generalforsamling, der ændrede bestyrelsens sammensætning, bestod den primære opgave i at samle
bestyrelsen og genetablere samarbejdet til DJU og FJD. Samarbejdet med DJU og FJD blev straks efter
generalforsamlingen bragt på plads. Det lykkedes desværre ikke at samle bestyrelsen. Kort efter
generalforsamlingen valgte den tidligere kasserer Erik Lillesøe at trække sig fra bestyrelsen. Erik
fortsatte sit virke, indtil alt var overdraget til Michael Østergaard. Tak for det Erik. I september valgte
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Henrik Raae Andersen at trække sig fra DMKs bestyrelse og i december valgte Palle Jørgensen
ligeledes at trække sig. Begge varetager fortsat deres tillidsposter under DMK i Jagtbrugshunde. Jeg
vil gerne takke både Henrik og Palle for Jeres mange års flid og indsats i Dansk Münsterländer Klub, vi
kunne desværre ikke finde fælles fodslag.
3. Bestyrelsesgrundlaget og resultaterne
I august blev de første sten lagt til bestyrelsesgrundlaget, som blev færdiggjort i september. For den
ny bestyrelse har det været et vigtigt værktøj til at opnå konsensus og til at kommunikere med Jer
medlemmer, samt med vores samarbejdspartnere.
Vores overordnede målsætning er at samle medlemmerne af DMK, at favne organisationerne, og at
signalere synlighed, åbenhed og kommunikation.
Vi satte os ligeledes nogle konkrete mål for hvad vi ville gennemføre i 2016/2017.
-

Tilpasse vedtægterne
Gendanne aktivistudvalget
Implementere DMKs årshjul
Tilpasse udvalgsstrukturen og afholde udvalgsmøde
Igangsætte Projekt ”Grosser Münsterländer”
Afholde aktivistmøde
Gennemføre road trip til alle områderne

Vi nåede næsten i mål. Vi nåede ikke fysisk ud til alle områderne. Vi mangler fortsat Sønderjylland,
Nordsjælland, Holstebro og Bornholm. Vi har dog været i telefonisk kontakt med disse områder, og vi
forventer at besøge Sønderjylland i sensommeren. I stedet for at gendanne aktivistudvalget afholdt vi,
efter aktivistområdernes ønske, i stedet en fælles aktivistdag.

2.1 De fire hjørnesten
Det nye bestyrelsesgrundlag indeholder fire hjørnesten:
1: Hvervning og fastholdelse
2: Markedsføring
3: Aktiviteter og tilbud
4: Avl og sundhed
Vi har sat os et konkret mål på 1.500 medlemmer om 5 år. Det kan godt være, det er et ambitiøst mål,
men det er lige så meget et signal om retningen. Det er ikke et mål i sig selv at vi skal avle flere
hunde, men et mål at få hvalpekøberne til at melde sig ind i Dansk Münsterländer Klub og deltage i
aktiviteterne i områderne. Aktivistområderne og aktivisterne er rygraden i klubben og er båret af
driftige ildsjæle. Med flere medlemmer får vi mulighed for flere ildsjæle, som kan sikre aktiviteterne i
områderne fremover.
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Vi har i det forgangne år lanceret DMKs nye Pay Off ”Münsterländeren den komplette Jagthund til
Jægeren og familien”. Pay off’et var startskuddet til en række aktiviter indenfor markedsføring,
herunder:
-

Lancering af DMKs webshop med beklædning og merchandise, med stor hjælp fra Mona
Storgaard
Nyt messemateriale, herunder telt, flag m.m.
Opgradering af Münsterländeren, med stor hjælp fra Sussie Mattsson
Web og søgemaskine optimering

I forbindelse med områdemøderne har vi fremlagt vores ideer omkring hvalpetræfdage,
medlemsfordele m.m. Samtidig har vi fået en masse god og konstruktiv input fra besøgene, og det
hele vil vi gerne inddrage og udnytte i det fremadrettede arbejde.
Vi har masser af ideer og tanker til aktiviteter og tilbud til medlemmerne. Det ligger DMKs bestyrelse
klart på sinde, at vi som klub, skal være i stand til at udbyde flest mulige træningstilbud til vores
medlemmer. Det gælder både afprøvning af hunde til avlskåring, men ligeledes også sikre at vore
medlemmer får deres hunde som en alsidig stående jagthund. Vores planer er, i samarbejde med
aktivistområderne, at afholde weekendkurser indenfor forskellige discipliner, f.eks mark, schweiss,
fuldbrugsprøve. Det er ikke alle områder, der på nuværende tidspunkt har kompetencerne eller den
fornødne tid til rådighed til specialdisciplinerne og derfor er det vigtigt, at vi som klub kan støtte op.
Vi nåede det ikke i år, men det er bestemt noget der er blevet efterspurgt på områdemøderne, så det
er helt sikkert noget vi vil prioritere højt. Quindeweekenden har været en success fra dag 1, det er
vigtigt vi holder momentum, men det er også vigtigt at vi som klub og at I som medlemmer bakker op
og deler opgaverne ud så det ikke er de samme ildsjæle, der står med faklen hver gang. Vi ser rigtig
gerne at ”Quindeweekenden” bliver permanent. Det kan samtidig nævnes at en tilsvarende
”Bukkeweekend” overvejes blandt de mandlige medlemmer.
Flere områder har efterspurgt en aktivitetskalender, og den er nu blevet lanceret på hjemmesiden.
Avl og sundhed er og skal være en mærkesag, og bestyrelsen ser gerne at hvalpesynet fortsætter. Det
giver vigtig viden om avlen i Danmark, og når det bruges korrekt af en kompetent avlsvejledning med
høj integritet, så har vi et værktøj der fremadrettet vil give en bedre indsigt i den avl der sker. Der er
IKKE tale om kontrol, men udelukkende om indsigt og viden. Samtidig får avlsvejlederne en tæt
kontakt med opdrætterne, nye som gamle. I adskillige områder har der været nævnt vigtigheden af at
afholde en opdrætterdag, både for at sikre vidensdeling på tværs af opdrætterne, men også for at få
en konstruktiv diskussion omkring vores fælles varemærke. Avl og sundhed er i dag primært fokuseret
omkring Kleiner Münsterländerne, men det er vigtigt at vi den henseende ikke glemmer Grosser
Münsterländerne, og at vi får dem integreret i vores avlsvejledning.
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4. Hvad laver bestyrelsen?
Ved adskillige af områdemøderne blev vigtigheden af en synlig bestyrelse nævnt. I bestyrelsen har vi
forsøgt at imødekomme ønsket, og vi har været repræsenteret ved DJUs racedyst på Sjælland, FJD
udstillingen på Fyn, DMKs efterårsvinderklasse, Landsudstillingen i Grenå, Jagt og Fiskeri messen i
Aalborg, Jagtmessen i Hillerød, DMKs forårsmarkprøve, samt Holdapporteringen i Thy.
Derudover har vi haft ca. 16 bestyrelsesmøder, 1 udvalgsmøde, 1 aktivistmøde, og 1 møde med Dansk
Ruhårsklub, hvor hele eller størstedelen af bestyrelsen har været til stede. Et eller flere
bestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget ved de 8 områdemøder, 1 nordisk møde, 3 FJD møder,
DKK’s Repræsentantsskabsmøde, og 1 møde i Østrig med KLM-I – i alt 33 møder fordelt på 12
måneder.
Vi har introduceret onlinemøder for at sænke administrationsomkostningerne, det er klart, at hvis en
samlet bestyrelse skal mødes fra alle landsdele, så uanset samkørsel og evt. medbragte madpakker, så
har et sådant møde en omkostning. Vi har holdt 4 fysiske møder, heraf en enkelt workshop dag for at
holde omkostningerne på et fornuftigt niveau. Alle medlemmer skal have så meget ud af deres
kontingent som muligt, men det kan godt blive en udfordring at fastholde det nuværende kontingent
niveau fremadrettet.
5. Prøveresultater og deltagelse
Det har været et fantastisk år for de danske münsterländere, og især de sidste måneder har været
forrygende. En tæt på rekordstor tilslutning til forårsmarkprøven med 100 deltagende hunde og en
særdeles tilfredsstillende præmieringsgrad, og en netop veloverstået holdapportering med 136
deltagende hunde. Vi kan ikke andet end være tilfredse, og lad os sammen fastholde den store
deltagelsesprocent. UT/AT prøverne har ligeledes haft stor succes i det forgangne år, og det er dejligt
at se de nye prøver vinde indpas.
Generelt er det gået rigtig godt og med resultater vi allesammen kun kan være stolte af. Næste år har
vi jubilæumsår og lad os fejre det med godt humør og endnu flere deltagere. Fra bestyrelsen vil vi i
hvert fald gøre vores til, at 2018 bliver et uforglemmeligt år.
Af bemærkelsesværdige resultater for racerne, kan nævnes:
Fuldbrugsprøver. 14 deltagende hunde og med en præmieringsprocent på ~ 40% er rigtig flot. 2
hunde opnåede at blive prøvens bedste hunde. DK08895/2012 Aiko med Niels Kræmer og
DK05873/2013 Asja med Michael J. Østergaard. Stort tillykke.
Schweissprøve 1000 m. 40 timers DK10081/2015 Rimmehuse’s Siff med Alex Nygaard. Alex og Siff.
deltog efterfølgende i DM i schweiss, uden at blive præmieret, men stadig et rigtig flot resultat. Stort
tillykke.
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Vinderklasser. I 2016 opnåede DK04761 Uldjydens Sikki med Ellen Greve at vinde vores egen
efterårsvinderklasse som 1 vinder med HP CACIT. På FJDs vinderklasse i Vordingborg opnåede
ekvipagen ligeledes at blive 4. vinder. Rigtig flot gået. DK04215/2009 Nesko Vom Heeker
Eichengrund blev 4. vinder på DJs vinderklasse i Slagelse. DK05873/2013 Asja med Michael J.
Østergaard blev 6. vinder på FJDs vinderklasse i Rødekro. Stort tillykke.
I foråret 2017 opnåede DK18217/2014 Aura med Kenneth Hansen at vinde vores egen vinderklasse
med HP CACIT, samt at blive placeret som 2 vinder med HP på vinderklassen i Stenlille. Rigtig flot af
en ung hund.
I det forgangne år opnåede følgende hunde at blive Dansk udstillingschampions:
•
•
•

DKCH DK14804/2012 Horsia’s Rikke ført af Henning A. Petersen
DKCH DK16810 Jagthyttens Heiko ført af Mogens Halkjær Pedersen
DKCH DK19424/2012 Ræhrbakken’s Izza ført af Peter Katholm

Stort tillykke til Jer alle!
Af bemærkelsesværdige udenlandske resultater kan nævnes:
På de tyske fuldbrugsprøver har følgende opnået en 1. præmie:
-

DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde ført af Egon Møller Jensen med 311 point og prøvens
tredje bedste hund.
DK19712/2012 Elverdams Felix ført af Heinz Peter Eggeling med 306 point of prøvens bedste
hund.

DK06374/2011 Rico før af Jan L. Larsen opnåede som den første danske Münsterländer at blive
præmieret på en norsk skovfulge prøve med en tredje præmie.
Stort tillykke til alle ekvipager!
Kan vi fastholde samme resultatniveau og deltagelsesprocent fremadrettet vil vi udover at få
avlskåret flere hunde, samtidigt få vist vore Münsterländeres fantastiske evner.

6. Samarbejdspartnere
Som tidligere nævnt, har vi igen etableret et godt samarbejde med FJD og DJU. Underskuddet i FJD er
blevet rettet op. Forretningsudvalget har udført et respektabelt arbejde med at skabe transparens i
omkostningerne, men har samtidig også nedbragt dem. Vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt
samarbejde.
I vinter havde vi et fælles møde med bestyrelsen fra Dansk Ruhårs Klub (DRK). Et møde der var
konstruktivt, og hvor vi hurtigt fandt flere fælles interesser og fokusområder. Vi forventer i 2017/2018
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at arbejde tæt sammen med DRK om både prøver og uddannelse. Et samarbejde, der vil give større
indflydelse, men også spare ressourcer. Uddannelsen ser vi bygget op omkring den nuværende
grunduddannelse, men samtidig skal der udvikles specialistuddannelser, som der efterspørges i
aktivistområderne. DRK har udviklet deres egne Jagt Egnetheds Tests. Disse tests, som kaldes JET,
bygger henimod fuldbrugsprøven. Vi vil gerne bakke op om JET, fordi de er interessante, men også
fordi vi får mere indflydelse på regelsættet. Samtidig giver det et ekstra tilbud som vores medlemmer
kan anvende i avlskåring af deres hunde. DRK og DMK vil fremadrettet gerne skabe mere sammenhold
på tværs, både i FJD og i FJDs kontinentale gruppe, men også på landsplan, så vi sikrer vores
medlemmer bedre muligheder. I DMK vil vi gerne takke DRK for deres åbenhed, og vi ser frem til et
fortsat godt samarbejde, som jeg er sikker på vil udvikle sig positivt fremadrettet.
I 2016 havde vi det første officielle nordiske formandsmøde. Et møde, hvis formål var at skabe et
tættere nordisk samarbejde, og hvor vi blandt andet diskuterede mulighederne for et fælles nordisk
arrangement. I år har Vorstehklubben i Sverige 100 års jubilæum, næste år har DMK 50 års jubilæum
og det kunne være sjovt, hvis vi ligeledes kunne få en stor nordisk deltagelse. Fremadrettet rummer
det nordiske samarbejde mange muligheder. Vi er på nuværende tidspunkt i opstartsfasen og vi vil
arbejde videre efter sommerferien.
Vi er i gang med at planlægge et møde med formanden for den tyske klub Dietrich Berning, vi håber
at vi snarest kan få det arrangeret.
7. 2018 og hvad så?
DMK udgør FJDs andenstørste specialklub, og vi skal naturligvis have den indflydelse et demokrati kan
tilbyde. Mulighederne ligger foran os i form af de eksisterende regelsæt indenfor DJU og dem vil vi
fortsætte med at udfordre. I stedet for at slå i ”melposen”, skal vi sikre et tæt og stærkt samarbejde i
den kontinentale gruppe, således at vi står sammen om de ændringer vi gerne ser tilpasset
fremadrettet. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med et prokura regelsæt på plads, der har til hensigt at
fastlægge de økonomiske retningslinjer og vil ligeledes gennemgå og opdatere ansvarsbeskrivelserne.
I 2017/2018 vil vi fortsætte den linje vi lagde i 2016, men vi vil samtidig også inddrage alle de
konstruktive input vi fik ude i områderne i løbet af det forgangne år. Vores fire fokuspunkter bliver:
1.
2.
3.
4.

Aktivitet og sammenhold i DMK
Grosser Münsterländere
Uddannelse
JET prøverne

Vi vil i 2017/2018 bestræbe os på fortsat at afholde medlemsmøder. Vi planlægger tre i Jylland, et på
Fyn og et på Sjælland, således at vi sikrer os at være så tæt på Jer medlemmer som overhovedet
muligt. Vi vil være en bestyrelse, der er tæt på vore medlemmer, og vi vil forsøge at være
repræsenteret ved alle de større arrangementer.
8. Afslutning
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Vi er en mangfoldig klub. Vi er en klub der skal kunne samle og favne alle vore medlemmer,
uanfægtet personlige interesser og jagtlige præferencer. Fra Skagen til Tønder, fra Læsø til Fyn, fra
Sjælland til Lolland og Bornholm, de jagtlige muligheder er forskellige og derfor har vi valgt
Münsterländeren – den alsidige stående jagthund. Præcis derfor, bakker vi i bestyrelsen op om alle de
jagtlige prøver og tilbud vores medlemmer benytter sig af.
Afslutningsvis vil jeg personligt gerne sige tak til alle Jer medlemmer for et godt år. Tak for Jeres
konstruktive input i forbindelse med områdemøderne og den positive modtagelse, som I har givet den
nye bestyrelse. Tak fordi I bakker op omkring aktiviteterne i områderne og de forskellige prøver. Lad
os sammen gentage succesen med deltagelsen fra sidste år, de næste år frem. Ligeledes en stor tak til
alle Jer aktivister og ildsjæle der hver dag, år efter år, giver os medlemmer muligheden for at komme
til træning og uddanne vores hunde. Tak til alle Jer i udvalgene, tak for Jeres konstruktive inputs og
Jeres vedholdenhed. Til slut en stor tak til Jer i bestyrelsen – samarbejdet har været en stor fornøjelse.
Jeg ved det har været et begivenhedsrigt og stramt år og alle har ”løbet” den ekstra mil det har krævet
for at kunne levere resultater. Vi har haft konstruktive diskussioner, der er blevet lyttet og der er
blevet truffet beslutninger. Det er en bestyrelse og klub jeg er stolt af at være en del af.

Tak
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