
 
Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i 

Danmark. 
 
 

 
 

Sdr. Hygum den 6. april 2012.  
 

Dagsorden til FJDs bestyrelsesmøde den 14. november 2012. kl. 17.00 
på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens vej 7100 Vejle. 

Følgende deltog i mødet: 
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand 
Anton Dahl (AD( DGSK Næstformand 
Carsten Lundhøj (CL) LH 
Knud Føhns (KF) DVK 
Johanna Jongstra (JJ) DDPH 
Torben Mørup (TM) DRK 
Robert Thrane (RT) GDK 
Morten Hougaard (MH) DWK 
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
Erling Clausen (EC) ESK 
Erik Rimmen (ER) DISK 
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK 
Bent Olsen (BO) sekretær 
Minna Clausen (MC) kasserer 
Flemming Østergaard (FØ) redaktør (Jagthunden) 
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst 
 
Formanden bød velkommen til mødet, en særlig velkomst til Morten Hougaard DWK, som nyt 
medlem af bestyrelsen. 
Referat. 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra FJDs bestyrelsesmøde den 9. maj 2012.  
Der mangler et notat vedr. penge til ”Jagthunden” 

2. Formandskabet. 
• Status vedr. FJD’s engelske kandidat til DKK’s bestyrelse. 

AD redegjorde for den engelske gruppes flertal (DPK, ESK, DGSK og 
DISK) indstilling af Erik Petersen, Viborg, som kandidat til den ledige 
plads i DKKs bestyrelse. DBK’s repræsentant, SSJ oplyste kort om sit syn 
på uoverensstemmelsen med de øvrige 4 engelske repræsentanter i gruppen, 
som forinden ligeledes havde udtrykt stærk mistillid til det fremtidige 
samarbejde med SSJ. 
Efter enkelte bemærkninger, opfordrede man den engelske gruppe om 
hurtigst muligt selv at få skabt de nødvendige samarbejds og 
arbejdsbetingelser for gruppen. Herefter tog bestyrelsen indstillingen til 
efterretning. 

• Hvad besluttes i specialklubberne, i grupperne og på fællesmødet.  ( Se 
bilag 1) 



Samtlige punkter i bilaget blev gennemgået og drøftet, nogle punkter blev 
flyttet til andre gr. andre var både og.  
 

• Ved valg til DJU og DKK. Skal vi stadigvæk respektere ” en kontinental for 
en kontinental” (hhv. engelsk)?  
Enighed om, at denne praksis bibeholdes 

• Formandskabets udgifter. 
Udgifter som formanden og næstformanden har afholdt indtil d.d. 
refunderes efter gældende takster. Taksterne fremgår af bilag 6 
 

• Alle udvalg konstitueres med en formand 
Når der udpeges et udvalg skal der vælges en formand. Vedtaget 
enstemmigt.  

• Ønske om en fast dagsorden skabelon til fælles møderne (forslag 
medsendes bilag2) 
Vedtaget med en enkelt ændring DKK. Et konstruktivt forslag.  Alle udvalg 
laver et skriftligt oplæg om aktiviteter siden sidste fællesmøde. 

 
 

• Evaluering af temadagen den 31. august. 2012. Herunder nedsættelse af et 
udvalg, der skal arbejde videre med tankerne og ideerne. 
AD og FØ bemyndiges til at sammentætte et udvalg der præsenteres for 
FJD til godkendelse. Udvalget arbejder ud fra oplæggene á 31. august. 
2012.  
 

• Drøftelse af fælles markedsføring.  
Det kommende udvalg vil få til opgave, at fremlægge et udkast til fælles 
markedsføring.  
 

• Forslag til nyt navn? HRA 
SJD? -  også et arbejde for temaudvalget. 

 
3. Vedtagelse af regler for FJDs Agerhønefond og regler for Markvildtpris iflg. Pkt. 5 på 

mødet den 9. maj 2012. (Se bilag 3 og 4) 
Man er meget træt af raslebøsserne på markprøverne. 
Det blev besluttet at bevilge det nødvendige beløb fra FJD’s kontorkasse. 3 kr. pr. 
medlem. 

 Reglerne blev vedtaget med enkelte ændringer, som renskrives af FØ. 
 

4. Erstatningsbeløb for stående jagthunde (se bilag 5) DJU anbefaler at forhøje beløbene 
med 10 %, da disse er vedtaget i 2008. 
Kort drøftelse at beløb, og muligheder for erstatning. Beløbene forhøjes med 10% . 
Vedtaget på FJDs møde den14. november 2012. Erstatningsspørgsmål, henvendelse FJDs 
sekretariat  

 
5. Økonomiudvalg. 

 
• Gældende retningslinier for udbetaling af omkostningsgodtgørelse m.m. i FJD-  

regi gældende fra 1. januar 2012. (Se bilag 6)  
Regelsættet blev vedtaget. 

• ”Jagthunden” Budget for 2013. (Se bilag 7)  
Kun gennem klubredaktøren husk det. Påskøn hans/hendes arbejde. 

Godkendt.  



6. Kort orientering om markprøveaktiviteter i andet halvår af 2012, samt status vedr. 
forårsprøver og vk. klasser i 2013. 
Der blev oplyst, at prøver med samme antal hunde, har henholdsvis et pænt overskud og 
et stort underskud. Styr på fælles regler for økonomien i prøverne. Sekretæren tager 
kontakt til DJ og DKK.  
Endnu engang en drøftelse af udsætninger.  
 

7. Eventuelt.  
BO oplyser, at 2013 bliver hans sidste år som sekretær. Han stopper med udgangen af 
2013. 
Vi skal derfor i god tid have en afløser på plads. 
 

8. Næste møde. 
 . 8. onsdag i maj 2013.  

 
 
 
 
 
 


