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Referat FJDs bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 15:00  Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby  
 
 
Christian Johansen (CJD PK Formand 
Frank Elmer (FE) GDH Næstformand 
Carsten Lundhøj (CL) LH 
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK 
Erling Clausen (EC) ESK 
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH 
Erik Rimmen (ER) DISK 
Morten Hougaard (MH) DWK 
Rune Riishøj (RR) DMK  
Afbud fra Torben Mørup (TM) DRK, der sendte Jens Toft (JT) DRK 
Afbud fra Anders Mortensen (AM) DVK, der sendte Nanna Brændgaard (NB) 
Afbud Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK, der sendte Anton Dahl 
Afbud fra Gitte Finnich Pedersen (GFP)  
Ole Dahl Madsen (ODM) kasserer 
Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær 
Flemming Østergaard (FØ), Redaktør Jagthunden 
 
 
  
Pkt. 1. Fastlæggelse af dagsorden. 
Ingen ændringer. 
  
Pkt. 2. Underskrift af referat fra sidste møde den 10.05.16. 
Underskrevet.  
 
Pkt. 3. Opfølgning af referat. 
Ingen bemærkninger. 
  
Pkt. 4. Underskrift af Overenskomst. 
Blev underskrevet.  
  
Pkt. 5. Orientering fra formandskabet: b.la. Referat fra DJU møder og FU møder. 
Der blev givet en orientering fra formandskabet. Der opfordres til, at 
bestyrelsesmedlemmer som sender en anden repræsentant, selv skal sende materiale 
vedr. bestyrelsesmødet til den pågældende repræsentant. 
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Pkt. 6 Forslag til budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent og bidrag til Jagthunden 
ect. 
ODM gennemgik budget for 2017, der udviser et overskud. 
Budgettet for 2017 blev godkendt. 
  
Pkt.7. Beretninger (udsendes på forhånd) 
a) Markvildtudvalget 
Enighed om, at bevare markvildtudvalget, da det sender et signal ud ad til, at vi gør noget 
for vildt bestanden.  
Medlemsbidraget på 5 kr. pr. medlem fra specialklubberne fortsætter.  
Betaling til Agerhønsefonden genoptages i 2017. Der opkræves kr. 3,00 pr. medlem. 
 
FJD er den eneste organisation som uddeler en markvildtpris. 
Der var enighed om bidraget til Markvildtudvalget og Agerhønsefonden.  
          
b) Jagthunden 
Arbejder på at lave Jagthundens FB-side, hvor der kan bringes nyheder og artikler fra 
samarbejdspartnere og samtidig vil der kunne hentes annoncekroner, uvist hvor meget. Et 
eventuelt forslag sendes til bestyrelsen. 
Hvis der ikke kommer tilmeldinger nok til Temadagen, aflyses Temadagen.  
Budgettet for Jagthunden holder. 
         
c) Kasserer  
Økonomisk status pr. 22 november 2016: Regnskabet viser pr. 22.11.2016 et overskud på 
51.173,46 kr inklusiv den manglende betaling fra DRK på 33.590,00. 
Hertil kommer forventelige indtægter og udgifter resten af året så estimeret resultat bliver 
et overskud på 53.273,46 kr, hvor budgetteret resultat jfr. revideret budget 31.07.2016 var 
på 42.783,07.  
Kvalitetsprøverne viser foreløbigt overskud på 20.013,00, der mangler afregning fra 2 
prøver. 
Vinderklasserne viser foreløbigt underskud på 17.078,25, mangler 1 afregning og 1 
indbetaling på 9.600 
JT tager budgettet for 2017 med til bestyrelsen i DRK og melder tilbage om de betaler.  
DRK har bestyrelsesmøde den 01.12.2016 og CJ forventer svar 02.12.2016.  
 
d) Sekretær 
På efterårsprøverne var der i alt 362 startende hunde på kvalitetsprøverne  
Der var i alt 86 præmieringer og dermed en præmieprocent på 23,7% 
 
Pkt.8. Valg til DJUs udvalg (er udsendt) 
Forslag. 
Til Markprøveudvalget: Jesper Kjærulff 
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Fuldbrugsprøveudvalget:  Gorm Henriksen 
Slæb og apporteringsprøveudvalget: Der blev forslået en kandidat, som skal spørges om 
han er villig til valg.  
Webudvalget: John Bak og Jens Waldorff-Hald 
 
Pkt. 9. Valg til DKK. 
Harris Jensen er valgt til DKK. 
 
Pkt.10. Retningslinjer for afholdelse af markprøver i FJD regi (er udsendt) 
Retningslinjerne kan ses på FJDs hjemmeside. 
Retningslinjerne godkendes. 
 
Pkt.11. Rapport fra de to grupper. 
CJ og FE gav rapport fra gruppemøderne. Referater kan ses på FJDs hjemmeside. 
Der opfordres til, at specialklubberne finder egnede emner til markprøvedommere. 
Man enedes om at de fire forslag til ændring af FMR og forslaget til ændring af DJUs 
vedtægter sendes til DJU med anmodning om, at forslagene sendes ud til høring i 
organisationerne. 

Pkt. 12. Markprøveudvalgets kompetencer. (se DJUs hjemmeside) 
Er underskrevet i 2003 af FJD – DJ og DKK. Der var enighed om Markprøveudvalgets 
kompetencer. 
  
Pkt. 13. Regler for opnåelse af DKJCH – DKBRCH – CACIT – Res. CACIT – ændring af 
HP til CK. 
Vi har mange vinderklasser og brugsprøver, hvor der ikke er fældet fugl for hundene. Det 
er kun på ca. 50% af prøverne der fældes fugl. Der bliver udfærdiget et forslag om, at der 
på mindst en af prøverne, der kvalificerer til DKJCH og DKBRCH, skal fældes fugl. Forslag 
bliver sendt til DJU med anmodning om, at forslaget bliver udsendt til organisationerne til 
høring. 
I stedet for at tildele HP kan man uddele CK, hvilket medfører det bliver mere ensartet i 
norden. Bliver sendt til DJU, med anmodning om høring. 
 
Pkt. 14. Procedure for ændring af FMR og forslag til ændring af DJUs vedtægter. (er 
udsendt af DGSK) 
Man kan ikke acceptere at man tager en beslutning hen over hovederne på os uden det er 
sendt i høring. 
Det blev slået fast, at der skal en høring til. Forslaget sendes til DJU med anmodning om 
høring. 
  
Pkt.15. Kort gennemgang af Fremtidsudvalgets arbejde. 
RR gav en kort gennemgang. 
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Til næste bestyrelsesmøde må man overveje, om vi skal i gang igen. 
Til maj mødet skal RR have et oplæg klar, bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at 
komme med forslag. 
  
Pkt.16. Eventuelt 
Christian Johansen går af som formand til november mødet 2017. 
Erik Rimmen går af som formand i Irsk Setter Klub. 
Anton Dahl går af som formand for Gordon Setter Klubben. 
 
Pkt. 17. Næste møde. 
Onsdag den 10. maj 2017 
 
 
 
  
 


