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Referat af 

Bestyrelsesmøde i SJD                     
Tirsdag den 23. 04. 2019 kl. 18:00 

Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro  

 

Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS) 

 Per K. Kristophersen – Næstformand (PKK) 

 Allan Nissen – bestyrelsesmedlem (FJD – AN)) 

 Conni Jakobsen – bestyrelsesmedlem (DKK - CJA) 

 Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ) 

 Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL) 

 Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA) 

 Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR) 

 Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet 

 

 

Dagsordenen var: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts 2019 
3. Status økonomi  
4. Orientering vedr. forårsmarkprøver 
5. Forberedelse af Brugsprøver 
6. Adgangsbetingelser til prøver – FMR 
7. Forslag til officielle deltagere DM fremover 
8. Udstilling i specialklubregi  
9. Godkendelse af ansøgning om nye apporteringsdommere 
10. Uddannelse af apporteringsdommere 
11. Markprøvekalenderen fra 2021 og fremover 
12. Rapport fra Jagthunden 
13. Rapport fra UMN 
14. Orientering fra FTS vedr. medlemskab af DJ’s Markvildtsudvalg 
15. Næste mødedato 
16. Eventuelt 
 

Følgende blev besluttet: 

 

Ad.  1.: Dagsorden godkendt 

 

Ad.  2: Referat blev godkendt og underskrevet 

 

Ad.  3: ODM orienterede om den økonomiske situation. 

 Da en del af markprøverne stadig ikke er afregnet er der ikke foretaget nogen 

 budgetrevision, hvilket vil ske når disse er afregnet. 
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Ad.  4: Der har været enkelte spørgsmål til afregning m.v., men overordnet er det forløbet godt. Når 

 alle prøverne er afregnet vil der blive afholdt opfølgningsmøde med deltagelse af MUV. 

 Generel drøftelse af markprøvekalenderen ud fra de aktuelle vejrforhold i år. 

 

Ad.  5: FTS bad HJ og CJA om at være ILR behjælpelig med at få arrangeret brugsprøverne i 2019. 

 Det blev besluttet, at det er prøvelederne der inviterer dommere til de enkelte prøver. 

 JH og CJA vil tage kontakt til prøvelederne for at få dette på plads. 

 

Ad.  6: HJ fremlagde et nyt revideret oplæg til dette punkt. Efter en længere debat blev det 

 besluttet at forelægge emnet for Repræsentantskabet på det kommende møde. 

 

Ad.  7: Som vedtaget på seneste bestyrelsesmøde fremlagde PKK og ODM et revideret forslag til, 

 hvem der skal deltage til DM på SJD*s regning. Det blev besluttet, at PKK og ODM skal 

 forsøge at lave en økonomisk konsekvens beregning af deres oplæg til n møde. PKK

 status på årets DM med MUV 

 

Ad.  8: Det af Udstillingsudvalget fremsendte blev drøfte, og der var enighed om, at man skulle 

 værne om udstillingen i Vissenbjerg. Emnet tages op i grupperne på det kommende 

 repræsentantskabsmøde. 

 

Ad.  9: De tre ansøgere blev godkendt 

Ad. 10: PKK fremlagde synspunkter vedr. den aktuelle uddannelse for apporteringsdommere, hvor 

 der kunne konstateres en del forskel på DJ’s udvidede apporteringsprøve og DJU prøven, 

 hvilket kunne betyde, at uddannelsen skulle tilpasses dette. Oplæg sendes til DUV. 

Ad. 11: PKK kontakter AV vedr. dette punkt, der skal med på gruppemøderne i repræsentantskabet. 

Ad. 12: Enkelte spørgsmål til rapporten, hvor det bl.a. kunne konstateres, at det er i specialkub regi 

 der skal hverves medlemmer og ikke i regi af SJD. Referater fra bestyrelsesmøder m.v. skal i 

 Jagthunden i deres fulde ordlyd. 

Ad. 13: Bestyrelsen behandlede de to indstillinger, Udvalget for markvildt og natur havde fremsendt. 

 Bestyrelsen havde egentlig megen sympati for indstillingerne, men kunne alligevel ikke støtte 

 dem af de årsager, der er beskrevet i det følgende. Forslaget om at ændre reglerne for 

 udsætning af fjervildt kan bestyrelsen ikke støtte med følgende begrundelser: 

 1) De organisationer ud over DJ, der er med i udsætningsforliget, er principielt imod 

 udsætning og vil i hvert fald under ingen omstændigheder acceptere lempelser. 

 2) Af veterinærfaglige årsager (fjerkræinfluenza) kræves en sikker udsætning, som er rimelig 

 simpel for myndighederne at kontrollere. Hverken hundesportsfolk eller jægere kan på 

 nogen måde tåle at påføre fjerkræerhvervet risiko.  

 CL kommenterede de enkelte punkter og refererede forløbet af forhandlingerne i 

 Vildtforvaltningen, hvor bl.a. ovennævnte kunne konstateres. CL kunne endvidere 

 konstatere, at årsagen til vi har et forlig er opfyldelse af kravet om registreringer. 

 CL udtrykte forundring over forløbet af et projekt der nu var på ministerplan uden 

 forudgående godkendelse i bestyrelsen. UMN må fremover dels sikre forudgående 
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 godkendelse af sådanne projekter i bestyrelsen, og foretage løbende orientering. Dette også 

 for at sikre, at der ikke parallelt bruges ressourcer fra såvel DJ som SJD på de samme 

 aktiviteter. 

 Indstillingen om at prøveaktiviteterne forår afsluttes i 1. weekend af april kan bestyrelsen 

 ikke støtte, fordi de anerkendte prøver først kan afvikles i marts på grund af lokalprøverne, 

 som finder sted i sidste halvdel af februar, og det er via lokalprøverne, vi får rekrutteret nye 

 hundeførere og gjort dem interesserede i prøvedeltagelse. I øvrigt hører alt vedrørende 

 markprøver under MUV. 

Ad. 14: FTS orienterede om, at han på opfordring fra DJ var indtrådt i deres Markvildt Udvalg. 

 Forskellige kommentarer blev fremsat, ligesom det ikke var hele bestyrelsen bekendt. Da 

 dette medlemskab stødte på en del modstand i bestyrelsen meddelte FTS efter en kortere 

 debat, at han trak sit medlemskab af udvalget tilbage. 

 CL beklagede at bestyrelsen dermed har frasagt sig indflydelse i DJ’s Markvildt Udvalg, hvortil 

 PKK replicerede, at man gerne deltog i dette udvalg, men det naturligt måtte være 

 formanden for UMN i SJD der deltog.  

Ad. 15: Forslag fra CL om at vi fastlagde de kommende bestyrelsesmøder/repræsentantskabsmøder 

 for et år ad gangen. Formandskabet aver et udkast.  

 Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 22. august 2019 kl. 17:00 i Sabro. 

Ad. 16: HJ kritiserede indlæg i ”Jæger”, hvor man sidestiller hunde med/uden stamtavle. Dette 

 stemmer ikke etisk med det fælles avlsarbejde. CL noterede HJ’s kritik. 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 23. april 2019: 

 

 

 

Flemming Thune-Stephensen 

 

 

 

Per Kaa Kristophersen  Allan Nissen 

 

 

 

Conni Jakobsen  Harris Jensen 

 

 

 

Steen Larsen   Claus Lind Christensen  
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