
Referat til FJDs 
bestyrelsesmøde 
den 19. maj 2010. kl. 13.00 
på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens vej 
7100 Vejle. 
Følgende deltog i mødet: 
Erling Clausen (EC) ESK 
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK 
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
Anton Dahl (AD) DGSK Næstformand 
Flemming Vilslev Knudsen (FVK) DISK 
Torben Mørup (TM) DRK 
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand 
Hans Martin Christensen (HMC) KHK 
Carsten Lundhøj (CL) LHK 
Knud Føhns (KF) DVK 
Brian Visby Hansen (BVH) DWK 
Klaus Jensen (KJ) DDPK 
Frank Elmer (FE) GDH 
Kenth Lange (KL) GDH 
Bent Olsen (BO) sekretær 
Tyge Overbye (TO) Kasserer 
Flemming Østergaard (FØ) Redaktør ”Jagthunden” 
Finn Møller Jørgensen (FMJ) 
HRA bød bestyrelsen velkommen, en særlig velkomst 
til Frank Elmer og Kenth Lange begge fra 
GDH. Det bliver KL der fremover repræsenterer 
GDH. Ligeledes en velkomst til Christian Clausen 
fra Danmarks Jægerforbund, Han har, før bestyrelsesmødet, 
lovet at give en orientering om projekt 
Femern Bælt med særlig vægt på agerhønen. 
 
Referat. 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra FJDs 
bestyrelsesmøde den 25. nov. 2009. 
Referatet blev godkendt og underskrevet med en 
enkelt mundtlig bemærkning fra HMC, vedr.: hjemmesiden. 
Der var divergerende tekst i den vedtagne 
tekst og teksten i ”Jagthunden”. 
 
2. Vedtagelse af ny overensomst og hermed underskrift 
af samme. 
Strukturudvalget har udarbejdet overenskomsten i 
overensstemmende med de aftaler, der blev vedtaget 
under mødet den 19. nov. (se referat 19/11.09), samt 
senere indkomne kommentarer. (Bilag vedhæftes). 
Der var ikke ønske om gennemgang af overenskomsten 
punkt for punkt, og da der ikke var yderligere 
bemærkninger eller ændringsforslag blev overenskomsten 
enstemmig vedtaget og underskrevet med 
gyldighed fra 1. juni 2010. 
 
3. Vedtagelse af ændringer i FJDs forretningsorden. 
(Bilag)Yderligere ændringsforslag 
mailes til sekretæren så betids, at de kan komme 
med i den endelige dagsorden. 
Eftersom der ikke var ændringsforslag eller bemærkninger, 
foreslog HRA en forhåndsgodkendelse, 
hvorefter AD, HRA og sekretæren gennemarbejder 
det foreliggende til endelig vedtagelse. 
 
4. Tilpasning af forretningsordenens bilag 1-2 og 3. 
(Bilag) 
Der var ingen bemærkninger til bilag 1 og 3. Bilag 2 
gennemarbejdes af FØU. AD, HRA og sekretæren til 
senere vedtagelse. 
Til Bilag 2: FVK er ikke enig i, at udenlandske 
hundeførere kun behøver at være medlem af deres 
nationale specialklub. Han mener, at de skal være 
medlem af en dansk klub, for at føre hund i Danmark. 
FVK stod alene med sit synspunkt. 

5. FJDs markprøver. 
5.1 Afholdelse af forårsmarkprøver 2010. 
Det var et hårdt forår for vore prøver, som alle ved 
blev næsten alle prøver fl yttet på grund af vinteren. 
En enkelt prøve blev helt afl yst. Samtidig blev der 
ikke så mange hold, som vi havde annonceret med. 
Til sammenligning med 2009, hvor der var 406 
startende hunde, er der i år kun 202. Bortset fra vinterens 
besvær, var der ikke yderligere problemer. 
5.2 Efterårsmarkprøver 2010. 
Der er udsendt datoskemaer til prøvelederne pr. 
mail. Det er første gang vi prøver det. Det skulle 
gerne spare lidt porto. 
5.3 Vinderklasse 2010. 
Jeg har fået tilbagemelding fra prøvelederne. Den 
sjællandske kontinentale på Sjælland, tilbyder 4 hold 
på 8 hunde. Af økonomiske grunde foretrækkes 3 
hold på 10 hunde. 
5.4 Forårsmarkprøver 2011. 
Afholdes lørdag den 12 og søndag den 13 samt 
hverdage i uge 10. 2011. 
5.5 Vinderklasse 2011. 
Afholdes øst for Storebælt den 8. oktober 2011 
 
6.DJU 
6.1 Gennemgang af seneste DJU- referat. Ved 
formanden 
Der var ingen bemærkninger til referatet. HRA 
kunne herefter orientere om, 
Nye FMR er trådt i kraft 1.2 2010. 
Konfl ikterne i og omkring FUV er blevet skrinlagt 
og et nedsat udvalg har efterfølgende i et særdeles 
konstruktivt samarbejde med FUV fået udarbejdet 
og vedtaget nye ”Regler for afholdelse af Fuldbrugsprøver 
i Danmark”. Reglerne trådte i kraft 1.4 2010. 
Markprøveudvalget ønskede ikke at imødekomme 
forslaget om at udsætte efterårsvinderklasserne til 2. 
weekend i oktober. 
FJDs forslag om at Resultatbogen bliver gjort frivillig, 
men med påskrivningsret blev vedtaget – foreløbigt 
i en prøveperiode på 3 år startende 1.7 2010. 
Vores indstillinger af kandidater til div. udvalg blev 
positivt modtaget. Udvalgene kan ses på DJU’s 
hjemmeside. 
6.2 Eventuelle indstillinger til DJU. 
Ingen. 
 
7. Status over punkter fra DJ og DKK. 
Her deltager en repræsentant fra DKK, (Finn Møller 
Jørgensen). 
HRA havde fl g. indlæg: 
Vedr.: DJ. 
Jeg har i det sidste års tid arbejdet på at udbygge vores 
relationer til DJ, da vi har mange fælles interesser, 
vi ikke tidligere har formået at forfølge i direkte 
dialog med hinanden. Det skal der ændres på, særligt 
når det gælder bevarelsen af jagten på markens vildt, 
men så sandelig også jagten i almindelig. Der er 
for mig ingen tvivl om at grundlaget for fremtidens 
bæredygtige jagtudøvelse primært opnås gennem 
biotopforbedringer, troværdige optællinger og 
videnskabelige fakta. Særligt på de to første punkter 
er vi og mange af vores medlemmer godt ”klædt på”. 
VI skal derfor bære vores erfaringer og viden ind i 
DJ samt ikke mindst bibringe embedsmandsværket, 
politikkerne, landbruget m. fl . – meget gerne i et 
stærkt samarbejde med DJ – en forståelse af naturen 
og jagtudøvelsen set i vores optik. 
I har tidligere i dag hørt Chr. Clausen fortælle 
om projektet i Femern-bælt regionen. Med vores 
formelle medvirken, har vi taget et vigtigt skridt i en 
udbygning af vores samarbejdsrelationer med DJ. 
Jeg har ligeledes noteret mig, at det i fremtiden vil 



være oplagt, at samarbejde med det nye ”Faunaudvalg” 
med Leif Bach i spidsen. 
Vedr.: DKK 
På Formandsmødet d. 6.3 2010 deltog for få af FJDs 
specialklubber. Jeg kan ikke understrege nok, hvor 
vigtig vores samlede tilstedeværelse på disse møder 
er. 
FJD fi k på mødet to vigtige tilsagn ”med hjem”. 
DKKs formand lovede en revurdering af det nye 
HD-indeks efter et års brug. Formanden for DKKs 
udstillingsudvalg lovede, at ved henvendelse fra den 
enkelte specialklub, vil man pålægge dommere på 
DKKs udstillinger at måle og kontrollere tænder og 
bid på vore hunde. 
FMK fra DKK. 
Vi havde på DKK’s forårsvinderprøver lidt færre 
tilmeldinger end i 2009. På samtlige forårsvinderprøver 
startede der 573 hunde - 8 % mindre end i 
2009. Enkelte skønhedsfejl blev påpeget, DKK er 
bekendt med disse, og de vil blive rettet. 
Ændrede udtagelsesregler omkring landshold til 
VM og EU Cup blev omtalt. De nye regler kan 
ses på DKK’s hjemmeside. Valdemar Larsen er ny 
holdleder. 
Protesterne omkring det nye internationale 
showchampionat har medført at FCI har nedsat en 
”taskgroup”, der bl.a. skal se på forholdene omkring 
dette championat. Gruppen afholder sit 1. møde i 
indeværende uge. 
Sidste tilmeldingsfrist til WDS er netop udløbet og 
det samlede tilmeldingsantal er på 19.354 hunde. 
NKU/Jakthundgrupp afholder møde i september måned. 
Efterlyste evt. tiltag af fælles nordisk karakter 
denne gruppe fremadrettet kan arbejde med. 
DKK er godt i gang med den nye opdrætteruddannelse 
– et 32 timers uddannelsesforløb, der lovgivningsmæssigt 
træder i kraft den 01.08.2010. Ved 
opdræt af mere end 2 kuld hvalpe årligt skal denne 
uddannelse gennemgås. DKK har fået ministeriets 
godkendelse af uddannelsesforløbet. I perspektiv til 
ministeriets oprindelige udkast om en toårig dyrepasseruddannelse 
med efterfølgende praktikforløb en 
uddannelse vi kan være tilfredse med. 
Omtalte kort sagen om hold af ræve til optræning af 
gravsøgende hunde. Der er for nuværende en treårig 
dispensation for forbuddet. Der er netop pågået en 
inspektion af de 30 rævehold, der fi ndes på landsplan, 
hvoraf størstedelen levede op til kravene. 
 
8. FJDs udstilling ved Vissenbjerg søndag den 13. 
juni 2010. 
Der var ikke yderligere oplysninger end annonceringen 
i ”Jagthunden”. 
Regnskab og budget. 
8.1 Regnskab for kontorkassen (Bilag) ved kasserer 
Tyge Overbye 
TO. fremlagde det reviderede regnskab både for 
kontorkassen og ”Jagthunden”. 
AD roste kassereren for arbejdet med at lave regnskabet. 
Det er altid svært når det er første år man 
skal afl ægge regnskab. Bestyrelsen havde da også 
enkelte uddybende spørgsmål, bl.a. omhandlende 
manglende tilskud fra Jagtfonden og manglende rykkerprocedurer, 
som tilsyneladende har ført til at vi 
har for mange tilgodehavende ude at stå. Kassereren 
lovede at informere formandskabet når tilskuddet 
fra Jagtfonden var gået ind, ligesom han sammen 
med Flemming Østergård vil få styr på udestående. 
Der var rosende ord til Jagthundens regnskab, det 
var betydelig bedre end budgetteret. Herefter blev 
regnskaberne godkendt. 
HRA og AD informerede om at tilskuddet til DJU i 
2010 skulle forventes fordoblet til 50.000 kr. Beløbet 

bliver i FJD løbende dækket ind med stigningerne i 
de nye prøvegebyrer. 
8.2 Regnskab og budget for ”Jagthunden” (Bilag) 
ved redaktør Flemming Østergaard. 
Regnskabet blev afl agt under pkt. 9.1. 
Nyt budget for ”Jagthunden” skal først fremlægges 
af redaktøren til november 2010. 
På FØ’s forespørgsel, var der fuld tilfredshed med 
”Jagthunden” En enkelt anke, var den lidt uheldige 
annonce for Vissenbjerg udstillingen. Det var også 
taget i mente. Kan referaterne fra FJD’s bestyrelsesmøder 
udelades eller forkortes eller kun bringes på 
FJDs hjemmeside? FØ mente at referaterne kun var 
forståelige for bestyrelsen. Bestyrelsen fastholder 
den nuværende praksis, vi skal også tage hensyn til 
de, der ikke har internet. På spørgsmålet om der ikke 
kunne være kortere mellem deadline og produktionsdato, 
forklarede FØ, at det altid er muligt, at få 
presserende meddelelser med helt frem til 14 dage 
efter deadline. Hvervekampagnen havde været lidt 
skuffende. Vinderen, der kommer på rypelagt i 
Norge, blev Aage Stenhøj Jørgensen med hvervning 
af? nye medlemmer. Brugerundersøgelsen: Ikke alle 
klubbers medlemmer har været lige aktive i undersøgelsen. 
I vil få alle udsagnene fra undersøgelsen 
på et senere tidspunkt. FØ tilbød, at klubberne 
kunne købe et antal blade til uddeling ved diverse 
arrangementer. Han mente også, at redaktionen 
havde fået en god hjemmeside på benene. Endvidere 
opfordrede han bestyrelsen til at have øjne og ører 
åbne for potentielle annoncører til bladet. HRA roste 
det afholdte vintermøde. TM Bladet er et gode for 
medlemmerne, så derfor ville han foreslå, at der 
gik længere tid før den elektroniske udgave kom på 
hjemmesiden. Måske i den måned, hvor ”Jagthunden 
ikke udkommer. Bestyrelsen besluttede, en forskydning 
på 30 dage. 
FØ hvis I sender en tekst til så undlad at layoute den, 
det er kun til besvær for redaktøren. 
8.3 Fastlæggelse af bidrag. 
De nuværende bidrag fastholdes i 2010. 
 
9. Rapport fra Økonomiudvalget. (Bilag). 
CL orienterede om det foreløbige arbejde i udvalget. 
EC fremlagde og gennemgik en fi ktiv regnskabsmodel, 
der skal ligge til grund for det fremtidige 
regnskabsformular både ved kvalitetsprøverne og 
vinderklasserne. Vedr. vinderklasserne. Kan vi betale 
for fuglene i stedet for de 2500 kr. ? HRA opfordrer 
til samarbejde med andre organisationer. Modellen 
blev drøftet, og der blev bestemt, at udvalget arbejdede 
videre med modellen. For det videre arbejde i 
udvalget, har SSJ udarbejdet et forslag til kommissorium. 
Der blev foreslået enkelte ændringer, som 
indarbejdes inden næste møde. 
 
10. Meddelelser fra. 
10.1 Formanden 
Indlæg: Jeg vil starte med rose næstformand og 
sekretæren for et loyalt og konstruktivt arbejde i det 
lille år, der er gået siden jeg blev valgt til formand 
for FJD. Et samarbejde, der ikke mindst er kendetegnet 
ved en åben og ærlig dialog baseret på gensidig 
respekt. Det lover godt for fremtiden. 
Jeg vil gerne rose den nye hjemmeside for et godt 
layout og tilsvarende indhold. Jeg har dog bemærket 
mig, at et par kontinentale klubber endnu ikke har 
indsendt beskrivelse af deres race. 
Jeg har ligeledes noteret mig megen positiv omtale 
af vintermødet – og ser frem til næste tiltag. 
På sidste møde bad jeg om en oversigt over samtlige 
præmieringer af jeres hunde på DKKs udstillinger de 
sidste 1-3 år. Jeg har modtaget fi re, fra DISK, DPK, 



LK og DWK. Endvidere har jeg en tilgængelig fra 
min egen specialklub. Det er skuffende. Særligt, 
da jeg ikke på så spinkelt et grundlag, ser mig i 
stand til at opretholde den påbegyndte dialog (bl.a. 
relateret til problematikken showdog – gundog) med 
kontaktpersoner og udvalg i DKK. Jeg ser frem til at 
modtage materiale fra de resterende klubber senest 
15. 6 2010. 
I samråd med Vibeke Knudsen, DKK afstod jeg fra 
at afgive høringssvar på embedsmændenes rapport i 
forbindelse med forberedelsen til den nye Hunde- og 
dyreværnslov. 
FJDs udstilling løber snart af stablen og jeg vil indtrængende 
bede jer om forsat at promovere denne. 
AD åbner ligesom sidste år udstillingen, da jeg 
desværre er forhindret. 
10.2 Kasserer 
Intet 
10.3 Sekretær 
Jeg har orienteret om de påtænkte oplysninger under 
de øvrige punkter. 
Køb af Ekstern harddisk. 
 
11. Eventuelt 
FE. Er det muligt at lave en prøve i GDH’s regi? 
Svar: Ja, hvis den er åben for alle kontinentale 
hunde. 
BVH. Kan DWK lave en brugsprøve? Svar: Kun i 
forbindelse med et jubilæum. 
 
12. Næste møde. 
Onsdag den 18. maj 2011 kl. 13.00. 


