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Referat fra 

Bestyrelsesmøde i SJD                     
Mandag den 11.5. 2020 kl. 16:30 

Klapskovvej 10, 8382 Hinnerup  

 

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

 Per K. Kristophersen – Næstformand (PKK) 

 Allan Nissen – best. medl. (SJD – AN)) 

 Gunnar Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK - GJ) 

 Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ)  

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

 Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR) 

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

 

Afbud fra:  Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA) 

 

Dagsordenen var: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26.2. 2020 

 
3. Orientering fra formanden 

 
4. Status markprøver forår: 

a. Resultat afviklede kvalitetsprøver - SJD 

b. Resultat afviklede DJ Vinderklasser. 

 
5. Anmodning om refusion af udlæg for uafviklede Mesterskabsprøver 

 

6. Garanti for afholdelse af omkostninger til indkøb af fugle til efterårs VK og BRK 
 

7. Ansøgning om afvikling af kvalitetsklasser i specialklub regi i efteråret 2020 

 

8. Revision af FMR – materiale fremsendes efter fristen for kommentarer den 6. maj  
a. Mail fra Lars Hjortnæs – procedure vedr. klagesager - rev. af FMR  

 
9. Mail fra Fl. Østergaard vedr. fastholdelse af medlemstallet i SJD 

 
10. Referat af dialogmøde med FUV og SAU 

 

11. Valg til repræsentantskabet 

a. Formand og, næstformand 

b.  Suppleanter for samme  
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12. Forslag til Markvildtprisen 2020. 

 

13. Emner til repræsentantskabsmødet den 26.5.2020 i Ejby 

14. Næste møde 

 

15. Eventuel 

 

 

Følgende blev besluttet: 

 

Ad  1.  Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt 

 

Ad  2.  Godkendelse af referat fra mødet den 26.2.2020 
Referat godkendt 

 

Ad  3.  Orientering fra formanden 
Formanden orienterede om følgende punkter: 

 Der er kommet 5 nye markprøvedommere to engelske og tre kontinentale 

 Henvendelse vedr. annoncering om hundetræning på fugl udenfor markprøvesæsonen. Ikke et 
anliggende for SJD, der dog har noteret henvendelsen. 

 Da der bliver pres på terrænerne på efterårets prøver skal alle hold i kvalitetsklasser bestå af min. 10 
hunde. ILR meddeler dette til prøvelederne 

 Af forskellige årsager flyttes forårsmesterskabet 2021 for kontinentale. Orientering om ny placering 
følger. 

  

Ad  4.  Status markprøver forår 

ODM gennemgik det udsendte materiale, hvoraf det fremgik, at resultatet pr. hund for kvalitetsklasser i SJD 

regi var stort set uændret som 2019. Der var, grundet aflysning, ikke afhold VK i SJD regi, kun 1 kval. prøve i 

DJ regi, men 4 VK i DJ regi. 

Det var aftalt, at man efter afvikling af forårets prøver skulle drøfte en udligning af de store forskelle på 

øko. resultat pr. hund mellem SJD og DJ. Grundet aflysning har man ikke dette grundlag. Emnet forventes 

drøftet på det kommende repræsentantskabsmøde. 

 

Ad 5.  Anmodning om refusion af udlæg for uafviklede Mesterskabsprøver 

Der var modtaget anmodning om refusion for dokumenterbare afholdte omkostninger på de to aflyste 

forårsmesterskaber. Efter en drøftelse af emnet blev man enige om at kompensere i størrelsen der svarer 

til taksterne for terrænpleje for samme prøver. Kompensationen er at betragte som en særskilt 

engangsbevilling under hensyntagen til force majeure i relation til covid-19 epidemien.  

 

Ad 6.   Garanti for afholdelse af omkostninger til indkøb af fugle til efterårs VK og BRK 
Såfremt – det mod forventning – måtte vise sig, at efterårets skydeprøver ikke kan afvikles i relation til den 

herskende covid-19 situation eller andre force majeure relaterede situationer, er bestyrelsen indstillet på at 

holde prøvelederne skadesløse for indkøb af fugle til udsætning på disse prøver, forudsat fremlæggelse af 

gyldig dokumentation. Dette er en engangsbevilling. 
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Ad 7.   Ansøgning om afvikling af kvalitetsklasser i specialklub regi i efteråret 2020 

MUV har modtaget ansøgninger fra flere klubber om afholdelse af kvalitetsprøver i forbindelse med 

afvikling af deres efterårsprøver. Behandling af ansøgning fra GDH blev drøftet. Bestyrelsen kunne bakke op 

om den afgørelse der var truffet i MUV.  

Ad 8.   Revision af FMR  
FTS gennemgik de modtagne input og kommentarer ud fra det udleverede skema. Der udfærdiges ny 
tilrettet version, der udsendes til repræsentantskabet for drøftelse og vedtagelse på det kommende 
repræsentantskabsmøde, hvorefter den tilrettede version af FMR skal godkendes i DKK. 
 
Mail fra Lars Hjortnæs blev drøftet. Enig i at revurdere ordvalget ”disciplinær sanktion” i SJD’s vedtægter i 
relation til tildeling af en advarsel og/eller misbilligelse. 
Den nuværende procedure for behandling af klagesager er godkendt af såvel DKK som DJ, hvorfor man ikke 
mente behov for at ændre denne. 

 

Ad 9.   Mail fra Fl. Østergaard vedr. fastholdelse af medlemstallet i SJD 

PKK kommenterede indhold i mailen, herunder henvisning til svar fra HJ. Emnet er tidligere drøftet på 

repræsentantskabsmøderne. Med stor forskellighed i racer og deres ”speciale”, herunder forskellige 

målsætninger fra klub til klub, vil markedsføring høre hjemme i specialklubberne. Emnet tages op på det 

kommende repræsentantskabsmøde. 

 

Ad 10.  Referat fra dialogmøder med FUV og SAU 

Begge møder blev afholdt den 6. maj 2020 i Hinnerup. Møderne forløb i en god og konstruktiv dialog, hvor 

man drøftede de udfordringer de enkelte udvalg arbejder med. Der tilgår bestyrelsen separat referat fra 

møderne. 

 

Ad 11. Valg til repræsentantskabet 

Bestemmelserne omkring ovennævnte findes i Vedtægternes pkt. 4. 

Da PKK har meddelt at han fratræder på det kommende repræsentantskabsmøde indtræder 

næstformanden (AN) i hans sted. Der skal således vælges en næstformand og suppleant i den kontinentale 

gruppe og en suppleant i den engelske gruppe. Ved en fejl er der ikke valgt suppleanter ved starten af SJD. 

 

Ad 12.  Forslag til Markvildtprisen 2020 

Bestyrelsen tilslutter sig indstilling fra UMN. 

 

Ad 13. Emner til repræsentantskabsmødet den 26.5.2020 i Ejby 

PKK kunne meddele, at mødet ville blive udskudt grundet den verserende covid-19 situation. Dato forslag 

for mødet (11.6.20) er ændret til 18. juni 2020 grundet den korte reaktionstid på 3 dage fra modtagelse af 

nye retningslinjer fra regeringen, der forventes den 8.6.20. Ejby Hallerne afgør i den kommende uge, 

hvorvidt de åbner før august, men den 18.6. er reserveret. 

 

Ad 14.  Næste møde 

Aftales efter repræsentantskabsmødet 
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Ad 15.  Eventuelt 

ILR meddelte at der var planlagt 3 VK for engelske og 3 VK for kontinentale. Som tidligere aftalt annonceres 

disse prøver med 2 hold. Ved overtegning udvides med flere hold, hvor dette er muligt, ellers anvises 

”overskydende” deltagere til andre prøver. 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. maj 2020: 

 

 

 

Flemming Thune-Stephensen 

 

 

 

Per Kaa Kristophersen  Allan Nissen 

 

 

 

Gunnar Jensen  Harris Jensen 

 

 

 

Steen Larsen   Claus Lind Christensen  
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