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Vedr.: Frasigelse af gebyr 
 
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelse har behandlet dine to skrivelser dateret 4. maj 2016 og 
18. maj 2016. 
 
I disse skrivelser fastholder du, at Dansk Münsterländer Klub ikke vil indbetale startgebyret til 
Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) for de af DJU anerkendte prøver, som DMK arrangerer. Efter at 
Dansk Kennel Klub (DKK) har oplyst dig om, at dette startgebyr blev indført i 1994 og pålagt hun-
deførerne som en del af tilmeldelsesgebyret, hævder du, at denne beslutning kender du ikke til. Du 
oplyser endvidere, at du vil undersøge muligheden for evt. tilbagebetaling af uretmæssige opkræve-
de gebyrer.  
 
Du har herefter modtaget et notat fra DJU’s sekretær med dokumentation for, at det på DJU’s besty-
relsesmøde den 17. august 1994 blev vedtaget at pålægge hundeførerne en startafgift på 10 kr. til 
DJU, som skulle indeholdes i det indbetalte tilmeldelsesgebyr. Det er ligeledes blevet oplyst, at hver 
gang startgebyret til DJU efterfølgende er blevet hævet, er tilmeldingsgebyret tilsvarende blevet hæ-
vet. Dette fremgår af referaterne fra DJU’s bestyrelsesmøder. Det er således hundeførerne og ikke 
de arrangerende organisationer og klubber, der betaler startgebyret. Trods denne oplysning fasthol-
der du i skrivelse dateret 18. maj 2016 ikke at ville afregne dette beløb, som prøvelederen har fået 
tilsendt efter hundeførerne har indbetalt det på DKK’s Hundeweb. 
 
DJU’s sekretær har derefter tilsendt dig en beskrivelse af proceduren og arbejdsgangen fra hundefø-
reren indbetaler tilmeldingsgebyret inkl. startgebyret til DKK, som derefter sender det til den prøve-
arrangerende organisation eller klub. Når prøven er færdigmeldt, fremsender DKK en faktura til 
prøvelederen på disse startafgifter, som herefter afregner beløbet til DKK, der derefter afregner til 
DJU. Startgebyret har således ikke optrådt som en udgift i DMK’s regnskab og belastet klubbens 
økonomi. Denne skrivelse har du ikke reageret på. 
 
DJU’s bestyrelse kan fuldt ud tilslutte sig sekretærens redegørelser. 
 
I referatet fra DMK’s bestyrelsesmøde den 5. februar 2016 står der under punkt 3 b om Økonomi 
”Afgift på 35 kr. til DJU for hver start en münsterländer har på en prøve afholdt iht. FMR pålægges 
ligeledes klubben og belaster klubbens økonomi.” 
 
På DJU’s bestyrelsesmøde den 1. februar 2010, hvor du deltog som FJD’s repræsentant, blev det 
efter flere indlæg om muligheden for at tilføre DJU flere økonomiske midler fra hundeførerne ved-
taget at hæve startgebyret. Derfor blev startgebyret fra hundeførerne pr. 1. juni 2010 forhøjet med 
10 kr. til 35 kr. Dette fremgår tydeligt af referatet, som du har været med til at godkende, og som du 
har underskrevet. 



  
DJU’s bestyrelse kan således konstatere, at du på DMK’s bestyrelsesmøde ikke har oplyst dine be-
styrelseskolleger om din medvirken ved denne beslutning. Tværtimod har du påtaget dig at frem-
sende førnævnte skrivelser med disse påstande. 
 
DJU’s bestyrelse skal hermed henstille til dig, at du undlader at ulejlige DJU’s bestyrelse med på-
stande, der hviler på et urigtigt grundlag. 
 
 
Med venlig hilsen 
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