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Referat af møde I Engelske Gruppe SJD 

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 15:00 – Ejby 
 

Deltagere: Allan Nissen, næstformand SJD (AN) ESK  

 Gunnar Jensen (GJ) DISK 

 Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK 
 Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
 Poul Valdemar Nielsen (PVN) DBK 
 Ole Dahl Madsen (ODM) referent 
 
Fraværende: Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK 
 
Dagordenen var: 
 
1. Godkendelse af dagsorden.   

2. Godkendelse af referat ENG GRP-møde den 14. november 2019 

3. Opfølgning af referatet  

4. Tilbagemelding høring af FMR revision – materiale følger efterhøringsfristens udløb 6.5.20 

5. Fastholdelse og rekruttering af medlemmer i SJD 

6. Indstilling markvildtprisen. 

7.  Valg af formand til repræsentantskabet  

     Valg af næstformand til repræsentantskabet 

     Valg af formandssuppleant 

     Valg af næstformandssuppleant 

 

8. Udgiften til hjemmesiden i 2019 i forhold til det der er budgetteret – påsat af DWK/DGSK    

9.  Administrationsudgifterne i budget 2020 – påsat af DWK/DGSK  

10. Markprøvekalenderen - skal denne bibeholdes – påsat af DWK/DGSK 

11. Eventuelt  

AN startede med at byde PVN velkommen i gruppen, hvorefter man gik over til behandling af den 
udsendte dagsorden. 
 
Følgende blev besluttet: 
 
Ad. 1.: Godkendt 
 
Ad. 2.: Referat godkendt og underskrevet 
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Ad. 3.:  Opfølgning af referatet 
 Ingen kommentarer 
 
Ad. 4: Tilbagemelding høring af FMR revision 
 Efter udløb af fristen for indsigelsr havde PVN konstateret en kommentar omkring 
 apportering §12 stk. 24, hvor man ikke fremover måtte kaste sten i vandet for at lede 
 hunden. Den engelske gruppe ønske fortsat denne mulighed og PVN fremlægger det 
 på fællesmødet. 
 Som sædvane stemmer den engelske gruppe kun for forhold der vedrører den 
 engelske hund. 
 
Ad. 5: Fastholdelse og rekruttering af medlemmer i SJD 

 Efter diverse kommentarer enighed om at dette er en opgave for pecialklubberne. 
 
Ad. 6: Indstilling markvildtprisen 
 Udvalgets og bestyrelsens indstilling følges. 
. 
Ad. 7: Valg af formand til repræsentantskabet  

      Valg af næstformand til repræsentantskabet 

      Valg af formandssuppleant 

      Valg af næstformandssuppleant 

 AN overtager formandsposten i repræsentantskabet i den resterende valgperiode. 

 FFJ blev valg som suppleant for den engelske gruppe. 

 
  
Ad. 8: Udgiften til hjemmesiden i 2019 i forhold til det der er budgetteret – påsat af 
 DWK/DGSK  
 ODM orienterede om forløbet – henholdsvis proces, tilbud og pris. 
 PVN havde ønske til en fremtidig integration med resultater m.v. via interface med 
 DKK. Endvidere ønske om søgefunktion. ODM tager ønskerne med videre.  
      
Ad. 9: Administrationsudgifterne i budget 2020 – påsat af DWK/DGSK 
 ODM orienterede om baggrunden – herunder timeregnskab – tages op på 
 fællesmødet 
 
Ad. 10: Markprøvekalenderen - skal denne bibeholdes – påsat af DWK/DGSK 

. AN indledfete – herefter forskellige indlæg – eks. mente APJ at MUV begrænsede 
 specialklubbernes aktiviteter.FFJ orienterede om den aktuelle situation for DPK.  
 Er der nogen der skal have fortrinsret ? Der bør udvises fleksibilitet når det kommer til 
 specialklubbernes hovedprøver. 
 Rapport fra ad hoc udvalget vedr. Markprøver imødeses på fællesmødet.  
 
Ad. 11: Eventuelt 
 AN indledte med kommentarer til brug af gruppemails. Der havde på det seneste 
 været eksempler på, at gamle gruppemails var anvendt, hvorved «irrelevante» 
 personer var tilgået «intern information» 
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 Vær derfor varsom med at kopiere endsige videresende mails !  
 

FFJ foreslog at man skulle se på en revision af dommeruddannelsen – herunder 
processen for at indstille, da den engelske gruppe inden længe ville komme i bekneb 
for dommere. Forslag om, at man skulle gå bort fra ”selvindstilling” – forudsat 
klubberne ville arbejde aktivt på at finde nye emner til uddannelsen. 

 
 GJ mindede om at der snart er valg til DKK. Harris Jensen er villig til genvalg og den 
 engelske gruppe anbefaler at man støtter HJ’s genvalg. 
 
  
Således vedtaget på gruppemødet den 18. juni 2020: 
 
Nærværende er udsendt til gruppen via mail den 23. juni 2020 
 
 
 
 
Allan Nissen – gruppeformand – formand ESK 
 
 
 
 
Poul Valdemar Nielsen DBK  Gunnar Jensen  DISK 
 
 
 
 
Flemming Fuglede Jørgensen DPK  Ásgeir Páll Júlíusson DGSK 
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