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Årets beretning 

Velkommen til DMKs generalforsamling 2018. Lad os følge den gode skik og sammen mindes de 
medlemmer og andre med tilknytning til DMK, vi har mistet i det forgangne år. 

Året der gik 

Det har været endnu et spændende år for Dansk Münsterländer Klub. Sidste år fremlagde vi et 
forslag til de nye vedtægter på generalforsamlingen med en konstruktiv debat til følge, der endte 
ud i reviderede vedtægter, der efterfølgende blev stemt igennem i forbindelse med 
urafstemningen. Kun to stemte imod. 

Baseret på områdemøderne sidste år, planlagde vi, i starten af bestyrelsesåret, vores fokusområder. 
Vi nåede ikke de mål vi havde sat os for, og det er jeg personligt skuffet over. Barrieren mener jeg 
ikke var for høj, men desværre kom der andre prioriteter ind, som vi var tvunget til at bruge 
uforholdsmæssig meget tid på, herunder diskussionen om ektopisk ureter, som jeg vil vende 
tilbage til. Dog vil jeg gerne opfordre til at Facebook og andre sociale medier bør anvendes til 
information ikke kommunikation, da der alt for let sker misforståelser anvendes uhensigtsmæssigt, 
så bestyrelsen efterfølgende skal bruge tid på at udrede misforståelser. Det er simpelthen alt for 
tidskrævende og gavner hverken diskussionen, Klubben eller medlemmerne. Der er og skal være 
plads til uenighed. Ring i stedet til en fra bestyrelsen eller skriv en mail. Husk at de sociale medier 
er åbne vinduer, lad os bruge dem konstruktivt og positivt og lad os i stedet bruge områdemøderne 
og generalforsamlingen, til at diskutere interne emner.  

Fokusområder for 2017/18 

• Jubilæum 2018 

• Avl og sundhed  

• Instruktøruddannelse 

• Initiativer indenfor hvervning og fastholdelse, aktiviteter og tilbud  

• Grosserudvalget 

• Aktiv del af opsætningen af den organisatoriske struktur for det fælles samarbejde i DJU 

• 5 medlemsmøder (3 i Jylland, 1 på Fyn og 1 på Sjælland) 

• Opdatering af ansvarsbeskrivelserne for bestyrelsen 

Status på fokusområderne 
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Jubilæet har været en stor opgave at planlægge, både for jer medlemmer, der har hjulpet til med 
aktiviteter og medier, og for bestyrelsen. Det har været det hele værd. Vi har indtil videre haft 
næsten rekordtilslutning både til vores landsudstilling i Gelsted og vores forårsmarkprøve i Rejsby-
Ballum. Jeg er sikker på, at vores Holdapportering, og samtidig den store jubilæumsfest, i juni vil 
blive fejret på behørig vis. Lad os igen vise omverdenen vores fantastiske sammenhold, og 
samtidig fejre vores klubs 50 års fødselsdag på ordentlig vis. Ligeledes håber vi, at 
efterårsprøverne på Sjælland bliver en kæmpe succes, og at vi fra den vestlige side af 
Storebæltsbroen, bakker op og får afsluttet vores jubilæumsår på smukkeste vis.  

Vi havde sat avl og sundhed i højsædet, men da EU debatten startede med at rase på de sociale 
medier, endte vi så at sige i grøften, og det var allerede i starten af september. Debatten fik 
uforholdsmæssig meget opmærksomhed, ikke fordi det ikke er et vigtigt emne, men fordi debatten 
var funderet på en ”halv vind”. Debatten skabte ligeledes en unødvendig splittelse i 
avlsvejledningen og meget diskussion på div. medier. Resultatet af diskussionen blev bekymringer 
og frustrationer blandt alle, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt! 
Jeg bliver derfor nødt til at pointere – EU er hamrende vigtigt! Med respekt for kleineren, skal vi 
sikre et ordentligt undersøgelsesgrundlag og ikke halve løsninger. I december fik vi efter tre 
måneder præsenteret en løsning, som ikke var gennemarbejdet og derfor foretog vi de nødvendige 
justeringer. Den løsning vi skal have, skal være funktions- og levedygtig. Vi arbejder fortsat med en 
løsning og vi har en 3. part dansk ekspert med tilknytning til KVL (tidl. Landbohøjskole) til at 
hjælpe os med en fremtidig løsning. 

DMK indgik i et samarbejde med Dansk Ruhår Klub (DRK) omkring etablering af en grund- og 
jagthundeinstruktør uddannelse. Det første kursus blev afholdt den 4.-6. maj, der er plads til 
forbedringer, men i det store hele kan vi være absolut tilfredse. Det var en rigtig flot og prisværdig 
indsats af instruktørerne, både for udarbejdelse af kursusmateriale, samt afholdelse af 
uddannelsen. Der vil blive afholdt ét måske to kurser i 2019. Lige nu arbejder uddannelsesudvalget 
med at inkludere de tilbagemeldinger, de fik fra kursisterne i materialet, samt forbedre det ift. 
deres egne oplevelser. Jeg vil gerne sige tusind tak til Lars Pedersen, Lars Thunberg, Nicole L. 
Solgaard fra DMK og Hanne Buhr, Kim Rasmussen og Jens Toft fra Dansk Ruhår Klub.  

Mark- og schweissinstruktørkurset forventes afholdt i 2019.  

Vi arbejder fortsat med fastholdelse af vores medlemmer, og det er I aktivister i områderne en 
fundamental del af. Uden de aktiviteter og tilbud vi har i områderne, har vi kun en begrænset 
medlemsskare. I 2018 oplevede vi en positiv stigning i medlemsantallet også i forhold til 
fastholdelsen af gratismedlemmer. Vi har igennem de sidste par år ligeledes oplevet en særdeles 
positiv stigning i deltagelsen på alle vores prøveformer/typer. Det lover rigtig godt for fremtiden. 

Hjemmesiden er blevet tilpasset, således at den ligeledes komplementerer sig i forhold til 
grosseren, der mangler fortsat opdateringer men vi er på rette vej. Vi har i år oplevet en stigning i 
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antallet af grossere, der deltager på DMKs prøver og det er virkelig skønt at se, og det skal I i 
grosserudvalget have stor tak for. Jeg håber at vi fremadrettet fastholder den stabile udvikling, og 
at vi måske næste år kan geare yderligere op.   

DMK har været en aktiv del af opsætningen af den nye struktur for de stående hunde. Samarbejdet 
med DJU er opsagt til den 31/12-2018 og allerede i efteråret 2018 skal den nye organisation være 
driftklar. Det vil sige, at både FJD og DJU bliver nedlagt til fordel for en samlet organisation, hvor 
specialklubberne får direkte indflydelse. Christian Johansen tidl. Formand for FJD og Per Kaa 
Kristoffersen næstformand for FJD, har været i lange og tidskrævende forhandlinger med Danmarks 
Jægerforbund og Dansk Kennel Klub. De fremtidige vedtægter og forretningsordener er endelig 
faldet på plads, vi er ikke helt i mål, men fra 2019 sidder den primære beslutningsret hos 
specialklubberne, og derefter vil vi genoptage udviklingen af den nye organisation.  

Vi har igen været rundt i områderne, hvor vi fremlagde årets initiativer og forventninger. I det 
forgangne år udvalgte vi 5 områder, primært områder vi ikke besøgte i 2016/17. Det har igen været 
en fornøjelse at møde jer derude, og få Jeres input med til den fremtidige planlægning. Det er 
noget vi vil fortsætte med. 

Vi nåede ikke at opdatere ansvarsbeskrivelserne for bestyrelsen, det må blive næste år, men vi fik 
færdiggjort prokura regelsættet der nu kan findes på klubbens hjemmeside.  

I oktober 2017 besøgte jeg Præsidenten for den tyske og det internationale forbund Dietrich 
Berning sammen med Cor Bottenheft, vicepræsident. Det var et absolut spændende og 
konstruktivt møde, der understregede vigtigheden af et samarbejde på tværs af grænser i 
forhold til avl og sundhed, men at forskelligheden mellem landene skal accepteres. UT/AT kan 
ikke 100% sidestilles med VJP/HZP, men er blevet anerkendt, og muligheden er skabt for at få 
indlemmet de danske hunde der deltager på UT/AT, i den tyske dogbase. Udfordringen med 
dogbase er, at det er den samlede danske population der skal oprettes og ikke kun de hunde 
der deltager. Det blev påpeget, at det fortsat vil være frivilligt, hvorvidt de danske medlemmer 
ønsker at gøre brug af prøverne og at vi vil vurdere, hvorvidt vi ønsker at oprette den samlede 
population i dogbase. Det er tidligere blevet nævnt, at tyskerne har barslet med en ny 
FCI standard. Den er sendt til høring i FCI og vi kender ikke status.  

Vi betaler i øjeblikket 7,5 kr. pr. medlem for medlemsskab af KLM-I, og i dag synes udbyttet af 
samarbejdet begrænset. Vi håber, at vi i fremtiden, får mere ud af vores medlemsskab. Årligt 
fremsender DMK avls-, sundheds- og medlemsinformationer til KLM-I. Det er begrænset/ingen 
sundheds- og avlsinformation, der går fra syd til nord, og det er synes vi er ærgerligt.  

Vi har forsøgt at sikre et samarbejdsgrundlag med Jagtbrugshunde gennem 
vedtægter/samarbejdsaftale, det er ikke lykkedes og vi har som klub på nuværende tidspunkt ikke 
nogen reel indflydelse. Ligeledes bliver DMK ikke hørt ved ændringer af regelsæt, indstilling af 
kommende dommere, dommeruddannelse m.m. Valg og beslutningsmandat er heller ikke noget, 
der ser ud til at foregå i Jagtbrugshunde, ligesom det heller ikke længere er et rent samarbejde 
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mellem specialklubber, da medlemmer uden for specialklubber ligeledes er repræsenteret. Det 
demokratiske grundlag er begrænset eksisterende. Finn Nederby repræsenterer DMK i 
Jagtbrugshunde, men samarbejdet hænger i en meget tynd tråd, og vi overvejer vores 
fremadrettede repræsentation i samarbejdet. 

I slutningen af april 2018 gennemførte vi aktivistdag i Randbøl, et absolut godt møde med 
erfaringsdeling på tværs af områder. Der var en sund og fremadrettet dialog, aktivister og 
bestyrelse imellem. Tak for det og som tidligere besluttet, er det en årlig begivenhed. 

Jeg vil gerne takke et samlet FJD for et godt samarbejde og gode diskussioner i det forgangne år. 
Ligeledes vil jeg gerne takke Dansk Ruhår Klub (DRK), for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde 
igennem det forgangne år. Samarbejdet med DRK omkring JET ser ud til at have fået vind i sejlene. 
Tak til John H. Hansen for at have taget teten omkring testen til jægerne, vi håber, at vi igennem 
JET kan få forankret flere medlemmer. Vi forventer at JET II bliver klar i løbet af efteråret 2018.  

 

Prøver og resultater 

Generelt er det gået rigtig godt og med resultater vi allesammen kun kan være stolte af. Af 
bemærkelsesværdige resultater for racerne, kan nævnes: 
 

I det forgangne år har følgende hunde opnået et udstillingschampionat (DKCH) 

Fuglevang’s Rocky dk09138/2015. Ejer: Michael Pedersen. 
Åløkkens Mielo dk03657/2014. Ejer: Bent Andersen  
Jagthyttens Hejmaxi dk16803/2012. Ejer: Mona Horsted Storgaard. 

I det forgangne år, har følgende hunde gjort sig bemærket på vinderklasserne 

DK09138/2015 DKCH MARKPR SECH Fuglevang’s Rocky. Fører: Michael Pedersen 
1. Vinder på DMKs efterårsvinderklasse i Skive  
1. Vinder på DMKs forårsvinderklasse i Rejsby-Ballum 
1. Vinder på DKKs internationale forårsvinderklasse i Ringsted 
5. Vinder på DKKs Mesterskabsprøve 
 
DK05729/2014 MARKPR Fuglevang’s Queen. Fører: John H. Hansen 
5. vinder på DJs internationale vinderklasse i Slagelse 

DK18069/2013 MARKPR Løvmosen’s Senta. Fører: Morten Andersen 
4. vinder på DJs internationale efterårsvinderklasse i Hjallerup 

https://www.dmk-online.dk/hunde/dk09138-2015-fuglevangs-rocky/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk057292014-fuglevangs-queen/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk180692013-loevmosens-senta/


5 
 

DK16803/2012 DKJCH DKCH MARKPR INTCH INTCH(U) SECH DEVDHCH Jagthyttens 
Hejmaxi. Fører: Mona Storgaard 
4. vinder på DJs internationale efterårsvinderklasse i Assens 

15 hunde startede på fuldbrugsprøverne. 4 hunde opnåede 1. præmie og 3 hunde opnåede 2. 
præmier, heraf en hund der fik 2x2. præmie. 

Ekvipager der opnåede 1. præmie på fuldbrugsprøve: 
1. Præmie DK15556/2012 Løvmosens Dexter. Fører: Svend Erik Sørensen  
1. Præmie DK16803/2012 DKJCH DKCH MARKPR INTCH INTCH(U) SECH DEVDHCH Jagthyttens 
Hejmaxi. Fører: Mona Storgaard 
1. Præmie DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde. Fører: Egon Møller Jensen 
1. Præmie DK01693/2013 Cosmo. Fører: Leif Hansen 

Ekvipager der opnåede 2. præmie på fuldbrugsprøve: 
2x2. Præmie DK09677/2010 Gråsidingens Xenofon: Fører: Gunner Bertelsen 
2. Præmie DK09138/2015 Fuglevang’s Rocky. Fører: Michael Pedersen. 
2. Præmie DK04761/2013 Uldjydens Sikki. Fører: Ellen Greve 
 

Følgende ekvipager opnåede et Dansk Jagtchampionat (DKJCH) 

DK16803/2012 DKJCH DKCH MARKPR INTCH INTCH(U) SECH DEVDHCH Jagthyttens Hejmaxi. 
Fører: Mona Storgaard 
DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde. Fører: Egon Møller Jensen 
DK01693/2013 Cosmo. Fører: Leif Hansen 

 
Uddeling af årspokaler 

Jagtchampionpokalen:  

DK10389/2014 Uri vom Kiefernwalde. Fører Egon Møller Jensen.Yngste hund, og dermed vinder af 
Jagtchampionpokalen.  
 

PETOs vandrepokal – championpokalen: 

DK16803/2012 Jagthyttens Hejmaxi. Fører Mona Storgaard opnåede 47 point og har flest point til 
PETOs Vandrepokal. 

 

Hedemarkens vandrepokal - årets Münsterländer: 

https://www.dmk-online.dk/hunde/dk16803-2012-jagthyttens-hejmaxi/
https://www.dmk-online.dk/hunde/dk16803-2012-jagthyttens-hejmaxi/
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DK16803/2012 Jagthyttens Hejmaxi. Fører: Mona Horsted Storgaard igen. 

 
 
Præstationspokalen – udsat af 01-02 området 

Aura dk18217/2014. Fører: Kenneth Hansen. Med de lokale app. prøver har Aura opnået 27 point. 

 

Münsterländerpokalen – årets ildsjæl 

Hun er her og dér og alle vegne, både med træning af andres hunde, hjælp til Klubben og så 
formår hun selv at levere flotte resultater med egne hunde. Hvis man spørger Mona om hjælp får 
man altid et ”ja”. Mona har hjulpet med opsætningen af webshoppen og har samtidig ændret på 
logistikken, således at klubbens medlemmer kunne spare gns. 30% på DMK varer i webshoppen. 
Derudover har hun været enormt flittig både i aktivistområdet og med klubarrangementer, 
herunder: 

• Schweissprøven i Blåbjerg 
• DMKs Landsudstilling 
• Jubilæumsarbejdet 
• Bredsten udstillingen 
• FJD udstillingen 

Tusind tak Mona. 

Vi skal værdsætte vores ildsjæle der, igennem mange år, har leveret en prisværdig indsats ved at 
give os andre muligheden for, at forberede vores hunde til både avl og dygtige jagthunde gennem 
træninger, prøver og tests. Derfor har bestyrelsen valgt at vise vores taknemmelighed. Det har 
været en glemt disciplin at ære vores ildsjæle og medlemmer, der udfører en ekstraordinær indsats 
gennem Sølvnålen og Guldnålen. 

Bestyrelsen vil gerne tildele følgende medlemmer Dansk Münsterländer Klubs Sølvnål: 

- Tage Nielsen. Tage har som Viborg områdets kontaktperson, i godt samarbejde med de 
øvrige aktivister, medvirket til at DMK i Viborg i dag er et særdeles aktivt område, der 
tilbyder et bredt udvalg af træningsaktiviteter for vores Münsterländere. Samtidig er DMK 
Viborg begyndt at afholde schweiss- og ræveslæbsprøver. Udover et bredt udvalg af 
aktiviteter, har DMK ligeledes formået at tiltrække nye aktivister, der kan være med til at 
sikre området fremadrettet. Tage har ligeledes i en periode varetaget en suppleant post i 
DMKs bestyrelse. 
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- Mona Storgaard. Mona er kontaktperson i Esbjerg og bidrager hvert år til et fantastisk 
udvalg af aktiviteter både som træner og som arrangør. Samtidig hjælper Mona til i vores 
udstillingsudvalg bl.a. med vores egen landsudstilling, FJD udstillingen og Bredsten 
udstillingen. Mona har tidligere været en aktiv del af DMKs uddannelsesudvalg, og senest 
har hun været dybt involveret i DMKs webshop og sikrede i år en reduktion af priserne på 
ca. 30%. Endvidere er Mona prøveleder for schweissprøven ved Blåbjerg. 
 

- Per Madsen har som aktivist og hundetræner i Esbjerg området, ligeledes bidraget til et 
fantastisk aktivitetsniveau i det sydvestjyske. Per er aktiv lokalt, men har i klubmæssig 
sammenhæng været DMKs kontaktperson i forbindelse med DMKs landsudstilling, FJD 
udstillingen på Fyn, samt Bredsten udstillingen. Per er en ildsjæl der gerne lægger terræn 
og knofedt til lokale som klubmæssige aktiviteter.  
 

- Lars Pedersen har i en årrække været kontaktperson for området på Fyn. Et område, der har 
formået at fastholde og tiltrække nye aktivister. Lars har i en periode varetaget en 
bestyrelsespost i DMK, ligesom han har været en del af opsætning af DMKs nye 
uddannelse, samt deltaget som instruktør for kursisterne. 
 

- Gunner Bertelsen. Gunner har som tidligere avlsvejleder i perioden fra 2003 indtil 2015 
været en stor del af klubbens ansigt, der altid stod klar med vejledning til DMKs 
opdrættere, samt med vejledning til kommende hvalpekøbere. Sølvnålen falder sent, men 
æres den der æres bør. 

 

Bestyrelsen vil gerne tildele følgende medlemmer Dansk Münsterländer Klubs Guldnål: 

- Richard Møller har i xx år været formand for DMK i København, hvor han igennem perioden 
har fastholdt et højt aktivitetsniveau for området og sikret jævn tilgang af aktivister til 
området. Richard er i regelen en fast gæst ved flere af DMKs arrangementer, hvor han med 
et smittende humør bidrager til godt selskab og klubånd. 
 

- Verner Vestergaard er én af Herning områdets pionerer der, med undtagelse af 2 år, har 
været aktivist siden 1992. Verner fastholder de traditionelle dyder og fungerer stadig som 
en stor drivkraft for Herning. Verner har en stor betydning for området, der med hans 
stærke netværk og mange års erfaring, konstant sørger for at medlemmerne i området har 
fordelagtige tilbud. 
  

- Birger Weinholdt. Birger har i adskillige år været fynboernes anker, ligesom han har været 
tidligere revisor suppleant for DMK. Birger er for mange af jer ikke et kendt klubansigt, 



8 
 

hvorimod han på Fyn er forbundet med det solide anker. Birger holder fast i klubånden og 
tager sig altid godt af nye som gamle medlemmer og er i særdeleshed god til at integrere 
nye medlemmer i området. Birger, du er ikke kun kasserer for Fyn, du er samlingspunktet 
for medlemmerne og klubånden på Fyn.  
 

- Carsten Trøjborg. Carsten har med sit store engagement både lokalt og i klubmæssigt 
perspektiv været en kæmpe del af DMKs klubånd. Herunder kan det nævnes, at Carsten har 
varetaget bestyrelsesarbejdet i en periode og sammen med sine trofaste terrænledere har 
han været prøveleder for velarrangerede forårsmarkprøver, samt vores efterårsvinderklasse. 
Carsten lægger stor vægt på ånden og sammenhoIdet i klubben, til glæde for os 
allesammen. I forbindelse med vores 50 års jubilæumsarrangement i juni, er du ligeledes 
tovholder, og det bliver med sikkerhed årets fest. Udover dine evner til at skabe det sociale 
sammenhold, har din gæstfrihed ligeledes betydet en øget deltagelse i vores 
arrangementer fra vores nordiske venner. 
 

- Peter Ringgaard. Peter har i en lang periode været næstformand for DMK, ligeledes har han 
i en lang årrække været både aktivist og er tidligere kontaktperson for området ’Thy-Mors’. 
Peter har, udover en fantastisk sangstemme og charme, ligeledes været det jyske anker der 
har forsøgt at samle på tværs af områder. Peter arrangerer, med stor omhu, fortsat 
schweissprøven i Thy.  
 

Bestyrelsen vil, på opfordring fra flere medlemmer, gerne udnævne Thomas Moltesen som 
æresmedlem af Dansk Münsterländer Klub. Begrundelsen for udnævnelsen er følgende: 

- Thomas har været med fra klubbens spæde start og kan i år fejre 50 års jubilæum. I den 
periode har Thomas været særdeles aktiv i både Münsterländer regi, men også for de 
stående hunde som helhed. Thomas har altid støttet og hjulpet de siddende bestyrelser, 
ligesom han selv i en periode var bestyrelsesmedlem. Thomas var med til at starte 
avlsvejledningen op tilbage i 1970’erne, og han var med til at sætte HD vurderinger ind 
som et avlskrav, noget der efter sigende skulle have skabt bølgegang på daværende 
tidspunkt. Thomas bakker fortsat trofast op om klubbens arrangementer og har indtil for et 
par år siden været prøveleder for vores schweissprøve i Blåbjerg. 

Bestyrelsen vil samtidig gerne udnævne Jytte Thomsen som æresmedlem af Dansk 
Münsterländer Klub, samt tildele hende DMKs Guldnål. Begrundelsen for udnævnelsen er 
følgende: 

- Jytte er vores arbejdshest, der varetager rådgivning om avl, og tilrettelægger og foretager 
hvalpesyn i DMKs avlsvejledning. Jytte har været i avlsvejledningen af to omgange. 
Derudover opdaterer Jytte ”DMK basen” med alle de resultater I opnår i forbindelse med 
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prøvedeltagelser. Jytte var med til at starte Holstebro området op tilbage i 1980’erne. Jytte 
brænder fortsat med stor ild for vores racer og medlemmer. Med Eigil bag rattet triller de 
Jylland rundt i forbindelse med hvalpesyn og prøver. 

- Tillykke og tak for Jeres kæmpe indsats igennem årene, og jeg håber vi fremadrettet også 
kan få lov at trække på Jeres store viden og arbejdskraft. 

Til jer allesammen – tak for Jeres mangeårige virke og gåpåmod. Vi håber at I fremad også vil 
hjælpe Klubben. I områderne må I gerne fremsende forslag til kandidater samt en motivation, til 
kandidater der burde have en Sølv eller Guldnål. 

 

Jubilarer 2018 

25 års jubilarer 

Chistian Nøhr Hansen, Johannes Mørch, Henrik Dalgren, Lars Kristensen, Svend Erik Johansen, 
Søren Schmidt, Peter Bundesen, Christian Clausen, Michael Nielsen, Jan Chr. Østergaard, Peter 
Ringgard, Jeppe Fält-Hansen, Finn R. Pedersen, Jan Haugsted Petersen, Hans Loose, Morten Lynge 
Mortensen, Palle Larsen. 

40 års jubilarer 

Ole Hildebrandt 

50 års jubilarer 

Thomas Moltesen 
 

Afslutning 

Det har været endnu et spændende og begivenhedsrigt år for Dansk Münsterländer Klub. Jeg føler, 
vi medlemmer er kommet tættere på hinanden, og at vi har fået styrket sammenholdet på tværs, 
det er i hvert fald gældende hvis vi skal måle på aktivitetsniveauet og den følelse af at det sociale 
sammenhold er blevet stærkere, er selvfølgelig subjektiv. Jeg vil gerne takke alle vores aktivister i 
områderne for Jeres store arbejde, I er rygraden i vores skønne klub. En stor tak til vores udvalg for 
Jeres store prisværdige indsats. Jeg vil også gerne takke alle medlemmer for Jeres opbakning til de 
aktiviteter, prøver og tests der bliver afholdt rundt i det danske land. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og Jeres store 
indsats. Jeg ved godt, at jeg til tider strammer livremmen en anelse for meget, når det gælder 
antallet af opgaver og jeg ved godt det er frivilligt arbejde. Morten Vestergaard trådte kort tid før 
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generalforsamlingen ud af bestyrelsen af private årsager, og jeg håber at Morten med tiden vil få 
mulighed for at hjælpe Klubben på anden vis. Tak for samarbejdet Morten.  

En gentagelse af vores lille håb. Vi håber at vore aktive medlemmer på de sociale medier, vil 
anvende dem lidt mere konstruktivt og med en tanke på konsekvenserne for sammenholdet, 
racerne og klubben. Ligeledes er vi, i bestyrelsen, nødt til at kigge på hvordan vi håndterer og 
udnytter de sociale medier. Herunder findes der flere Münsterländersider, hvoraf nogle 
navnemæssigt ligger tæt op ad Dansk Münsterländer Klub.  

 


