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Referat FJDs bestyrelsesmøde den 02.05.2018 kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby  
 
Deltagere:  
Christian Johansen (CJ) D PK, Formand 
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH, næstformand 
Brian Hinge Krog (BHK) DISK 
Rune Riishøj (RR) DMK  
Jens Toft (JT) DRK 
Anders Mortensen (AM) DVK 
Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK 
Carsten Lundhøj (CL) LH 
Brian Hansen (BH) DWK 
Kim Sørensen (KS) GDH 
Allan Nissen (AN) ESK 
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK  
Afbud fra Gitte Finnich Pedersen (GFP)  
Flemming Østergaard (FØ) 
Peter Due (PD) 
Ole Dahl Madsen (ODM) kasserer 
Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær 
 
  
1. Underskrift af referat fra mødet i november, underskrift af vedtægter og forretningsordner for ORG   
Referat, vedtægter og forretningsordner underskrevet.     
 
2. Opfølgning på referat. 
Ingen opfølgning. 
 
3. Orientering fra formanden. 
Bestyrelsen er fuldt opdateret om, hvor vi står i forhold til de forhandlinger der har været med DKK og DJ om 
den nye organisation. CJ vil lave en køreplan, således at alt er på plads til november.  
Formandskabet indtræder i den nye ORG bestyrelse indtil den nye ændring træder i kraft og på november 
mødet vælges repræsentanter til ORG bestyrelse og formand og næstformand til repræsentantskabet. 
CJ henstillede til at henholde sig til referat fra mødet fra 11.04 mellem DKK, DJ og FJD. 
Medlemmerne af forhandlingsudvalget fortsætter deres arbejde indtil årsskiftet. 
 
4. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af regnskab for året 2017. Meddelelse af decharge. 
Der henvises til det udsendte.  
Der er 2 punkter der er medvirkende til det gode resultat, det er store besparelser på porto og prøverne 
giver større overskud, da prøvelederne har gjort et stort stykke arbejde for at minimere udgifterne. 
Kontorkassen status quo. 
Resultat før renter 214.746 kr. 
FJDs driftskasse ca. 690.000. 
Regnskab godkendt og der blev givet descharge 
 
5. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af Jagthundens regnskab for 2017. 
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Blev gennemgået under punkt 4. 
 
6. Rapport fra: 
Udvalget for markvildt og natur. 
Peter Due trækker sig fra posten som formand, da han arbejdsmæssigt ikke har tid til at være formand, 
Flemming Østergaard indsættes som formand. Det påtænkes, at det nye medlem Simon B. Pedersen 
overtager formandsposten om 1 år. 
Der er tilkommet 3 nye forvaltningsområder som er glædeligt. Forvaltningsområderne er af stor karakter, 
hvor agerhønsene i området bliver hjulpet. 
Forsøg hos Thomas Danielsen går godt.  
De nye regler om udsætning af fugle får konsekvenser for alle, da man er pligtig til at føre hvor mange fugle 
man har fået, hvor og hvornår fuglene er sat ud. Bliver man taget i at snyde med tallene eller glemmer at 
indberette, er det lodsejeren der komme til at bøde for det. Det indskærpes at reglerne skal følges omkring 
udsætningen, prøvelederne skal informeres og der vil komme en artikel i Jagthunden. 
Det er lykkedes at stable en høring på benene den 23. oktober på Christiansborg om Fremtiden for 
markvildtet. Thomas Danielsen og FØ vil starte med at fortælle og derefter holder miljø- og 
fødevareministeren og andre indbudte taler.  
Man ønsker at landbruget og DOF vil støtte op om projektet med markvildtet. 
Udgifterne kan holdes indenfor budgettet og der bliver ingen transportudgifter.  
Et flot initiativ, som der var fuld opbakning til. 
 
Vedr. ansøgninger til Agerhønefonden 
Der var indsendt ansøgninger fra Eskjær og Tved/Skjerk jægerne til Agerhønefonden. Udvalget indstillede at 
begge områder får 5.000 kr hver.  
Ansøgningerne imødekommes. 
 
FJDs markvildtpris 2018.  
Tonny Lønne var indstillet til Markvildtprisen. Indstillingen blev imødekommet. 
Henstiller til at FJDs bestyrelse indstiller emner til markvildtprisen senest den 1. marts 2019. 
 
Vedr. jagthunden. 
Redaktionen arbejder hårdt for at optimere bladet og for at få nye ideer til artikler og temaer.  
Det store problem i 2017 med uddelingen af Jagthunden ser nu til at være løst, der var 2 reklamationer i 
forbindelse med blad nr. 1 og der har ikke været reklamationer i forbindelse med blad nr.2. 
 
Fra kasserer 
Intet ud over det ovenfor nævnte. 
 
Fra sekretær 
I foråret blev der afholdt 11 kvalitetsprøver og 1 skovfugleprøve i FJD regi, desværre var der 4 prøver der 
blev aflyst på grund af vejrforholdene. Det var prøverne ved Rønne, Skive, Grenaa og Gl. Toftegaard hvor der 
var tilmeldt i alt 76 hunde henholdsvis 36 engelske og 37 kontinentale hunde. 
På prøverne i foråret 2018 var der fremmødt 107 engelske hunde og 139 kontinentale hunde i alt 246 hunde, 
heraf blev der uddelt 25 x 1 præmier, 20 x 2. præmier og 5 x 3. præmier i alt 50 præmier hvilket giver en 
præmierings procent på 20,33%. 
 
7. Fremlæggelse af grupperapporter. 
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Vinderklasserne blev diskuteret i begge grupper. For de engelske afholdes 1 vinderklasse efter DM i 
Sønderjylland/Fyn og vinderklasse prøverne i 2019 er på plads. 
Der blev diskuteret terrænbetaling på specialklubbernes forårsprøver, hvor de engelske klubber følger FJDs 
takster til terrænleje, hvor de kontinentale havde valgt at det var op til hver enkelt specialklub. 
Det blev aftalt at Derbyudvalget betaler kr. 500,00 pr. år for annoncen i fem år. 
Kontinental havde et emne som formand for den nye organisation, som har stor erfaring og vellidt. Hvilket 
der var enighed om. Den engelske gruppe havde lavet en profil, som emnet opfyldte. 
Nogle af fuldbrugsprøverne var blevet aflyst da, Fuldbrugsprøve Udvalget havde ændret de bestemte datoer. 
 
8. Valg af formand, næstformand og to forretningsmedlemmer. 
Per K. Kristophersen blev valgt til formand for FJD og Christian Johansen blev næstformand.  
Genvalg af Jens Toft og Søren Stenhøj Jørgensen til forretningsudvalget.  
 
9. Udpegning af sekretær, kasserer, formand for udvalget vedrørende markvildt og natur og redaktør af        
Jagthunden og webmaster for www.FJD.dk. 
Flemming Østergaard blev valgt som formand for udvalget for markvildt og natur, de øvrige blev genvalgt. 
 
10. Valg af to revisorer. 
Genvalg til Peter Katholm og Finn Møller Jørgensen.    
 
11. Valg til udvalg. 
Uændret. 
 
12. Eventuelt. 
Næste møde den 7. november 2018. 
Der skal arbejdes mod ulovlig udsætning af fugle på FJDs prøver. 
DJUs revision har godkendt regnskabet der var lavet i forbindelse med arbejdet af den nye organisation. 
Overvejer at dele de engelske og kontinentale til DM, da der skal findes meget terræn i samme område når 
DM afholdes samlet. 


