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Referat fra 

Bestyrelsesmøde i SJD                     
Torsdag den 27.5. 2021 kl. 16:00 

 Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej, 8471 Sabro   

 

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

 Allan Nissen – Næstformand (SJD – AN)) 

 Jens Toft – bestyrelsesmedlem (SJD – JT) 

 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 følgende: 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8.12. 2020 

 
3. Orientering fra formanden 

 
4. Regnskab SJD 2020 

4.1. Forslag til ny forenklet opstilling for 2021 
 

5. Status markprøver 2020 

a. Sammendrag  

b. Sammenligning resultat pr. hund SJD / DJ 

c. Præsentation af forslag til ny forenklet afregningsmodel 

 

6. Forløb/indgåelse af sponsoraftaler 
 

7. Brev fra Anton Dahl vedr. fældning af agerhøns på skydeprøver uden for fredningstiden 

 

8. Vurdering af bestyrelsens arbejde siden opstart af SJD (HJ)     

 

9.    Forslag fra DKK /HJ/GJ) vedr. skærpelse af regler for opnåelse af brugs championater 

 

10.  Status klagesag markprøvedommer 

 

11.  Status klagesag prøveleder 
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12. Påsætning af dommer til VK 

 

13. Placering af VK i weekender 

 

14.1. Ansøgning fra DBK om tilladelse til at afvikle årlig mesterskabsprøve på skovsnepper for Bretons 

14.2. Forslag om fast sted for afvikling af DM fremover 

 

15. Deltagelse i udstillinger:  Jagt Vildt & Våben Hillerød - Game Fair på Brahe Trolleborg 

 

16.  Info fra DMK og fravalg af deltagelse på Vissenbjerg udstillingen i 2021 

 

17.  Aktiviteter for at tiltrække nye kandidater til uddannelsen som markprøvedommere 

 

18. Eventuelt – herunder forberedelse af repræsentantskabsmøde 

 

19. Næste møde 

 

  

Følgende blev besluttet: 

 

Ad.  1 Godkendelse af dagsorden: 
Følgende punkter blev tilføjet: 
4.2.  Budgetrevison 
14.3 Ansøgning fra GDHK 
14.4 Ansøgning fra DWK 
 

Ad.  2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8.12. 2020 

Referat godkendt 

 
Ad.  3 Orientering fra formanden 

FTS orienterede om de nye udvalgsmedlemmer i UMN og FUV. 

Henvendelse fra ONN, der foreslår en opstilling på hjemmesiden, så man kan klikke ind på 

den aktuelle prøvetype, hvorefter reglerne herfor kommer frem. Bl.a. havde ONN 

konstateret forskellighed i opslag af reglerne for ræveslæb. Dette skal tilrettes, så det er ens 

alle steder – FMR skal tilrettes. 

Henvendelse vedr. dommere på skovfugleprøven. Der er uklarhed om, hvorvidt det kræver 

et tillægskursus for at kunne dømme skovfugleprøven.  

Der var kommet en afgørelse fra Datatilsynet vedr. klagesag fra AASJ. Tilsynet udtaler 

”kritik”, hvilket er den mildeste sanktion – bestyrelsen tog dette til efterretning. 

Forslag fra formanden om, at der ved kommende bestyrelsesmøder var en kort rapport fra 
henholdsvis DJ og DKK samt engelske/kontinentale gruppe. 
 

Ad. 4. 
 
 
 
 

Regnskab SJD 2020 
ODM gennemgik det reviderede regnskab og de enkelte afvigelser. Grundet den fortsatte 
covid-19 pandemi havde der været færre prøver i foråret 2020, men samtidig færre udgifter 
til mødeaktiviteter m.v. Regnskabet blev godkendt og indstillet til Repræsentantskabet. 
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Ad. 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. 

Forslag til ny forenklet opstilling 
Der er traditionelt lavet delregnskaber for Jagthunde, Kontorkassen og Agerhønseprojektet, 
hvor sidstnævnte tillige har sin egen bankkonto. For at imødekomme forenkling og 
besparelser foreslås det, at der fremover udelukkende laves separat regnskab for 
Jagthunden, da tal fra Kontorkassen blot er en kopiering af tallene fra det samlede SJD 
regnskab. Bankkontoen for Agerhønseprojektet ophæves og indestående overføres til SJD 
driftskonto. Bevægelser på denne konto vil, som for UMN fremover fremgå som et 
udvalgsregnskab. Bestyrelsen anbefaler forslaget til godkendelse i repræsentantskabet 
 
Budgetrevison 2021 

Da der stadig er usikkerhed omkring indvirkningen af covid-19 på årets aktiviteter blev det 

besluttet at lade budgettet være uændret. 

 

 
Ad. 5 
 a -b 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.5.c. 
 

Status markprøver 2020 – sammendrag og sammenligning  

ODM gennemgik det udsendte materiale. Grundet covid-19 havde der kun været få prøver i 

foråret. På denne baggrund havde der været større aktivitet på efteråret. 

Stigning i antallet af Brugsprøver, og bedre resultater for VK efterår. 

Sammenligning af afregninger for kvalitetsprøverne efterår SJD-DJ viste et resultat pr. hund i 

SJD på kr. 76,92 og et tilsvarende resultat pr. hund i DJ på kr. 67,44. I forhold til tidligere var 

der en stigning i DJ-afregningen på kr. 56,13, således forskellen melemme SJD og DJ på kr. 

9,48 nu må betragtes at være udlignet. 

 

Præsentation af forslag til ny forenklet afregningsmodel 

Da der fortsat er et særdeles stort arbejde med at få prøveafregningerne på plads, og dette 

involverer såvel hundeførere, DKK, prøveledere og kasserer, gennemgik ODM et oplæg til en 

forenklet model. Bestyrelsen var enige i betragtningerne, og det blev vedtaget at modellen 

skal forelægges repræsentantskabet på det kommende møde. 

 

 
Ad. 6 Forløb/indgåelse af sponsoraftaler 

GJ havde udtrykt utilfredshed med forløbet omkring indgåelse af ny sponsoraftale for 
Mesterskabsprøven. FTS gennemgik forløbet, og der udspandt sig herefter en drøftelse af 
sagen med synspunkter fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Konklusionen blev, at der 
fremover skulle være en mere stringent proces, så misforståelser kunne undgås.  
 

Ad. 7 Brev fra Anton Dahl vedr. fældning af agerhøns på skydeprøver uden for fredningstiden 
FTS fremlagde input fra Anton Dahl tillige med et senere modtaget input fra samme vedr. 
samme emne. Med undtagelse af DJ, som ikke kunne acceptere forslagets indhold, og ej 
heller mente det var gennemførligt af politiske årsager, var bestyrelsen positiv for 
udarbejdelse af et oplæg, der så langt det var muligt, kunne imødekomme vore ønsker om 
at optimere betingelser for afprøvning af vore hunde, med det formål at finde frem til det 
bedste avlsmateriale samt højne jagtkulturen. I relation til andre jagtformer, er netop jagten 
på agerhøns den mest miljøvenlige af alle, og en af grundpillerne i vor kulturarv for jagten i 
Danmark. 
Det blev besluttet at forelægge sagen for repræsentantskabet med det formål at nedsætte 
et udvalg til at arbejde videre med problematikken. 
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CL ville undersøge om udvalget kunne få foretræde for det/de udvalg der behandler sagen 
på det politiske plan, med det formål, at sikre en formidling af budskabet. 
Det blev endvidere besluttet at lægge et opslag på hjemmesiden om, at alle udsætninger 
skal indberettes. 
 

Ad. 8 Vurdering af bestyrelsens arbejde siden opstart af SJD 
HJ havde sat dette punkt på dagsorden og op til mødet sendt oplæg til repræsentantskabet. 
Overordnet enighed omkring de af HJ fremførte punkter. Det skal dog bemærkes, at SJD 
med 2 års levetid – hvoraf den væsentligste tid har været præget af covid-19 pandemien – 
næppe vil give et realistisk vurderingsgrundlag. 
Efter en drøftelse af forslaget var der enighed om, at man i tillæg til det af HJ fremsendte, 
skulle få udarbejdet en strategi med tilhørende handlingsplan for de kommende 2-3 år. 
Hvad vil vi, hvordan, hvor og hvornår? Der bør nedsættes et udvalg til at arbejde med dette.  
 

Ad. 9 Forslag fra DKK /HJ/GJ) vedr. skærpelse af regler for opnåelse af brugs championater 
GJ fremlagde forslaget på vegne af DKK. Efter en kort drøftelse, hvor det viste sig at der ikke 
kunne opnås tilslutning til forslaget trak DKKs repræsentanter forslaget. 
  

Ad.10   Status klagesag markprøvedommer 
Enighed om at fremme indstilling fra DUV. Da denne indstilling medfører at sagen skal 
sendes til Disciplinærnævnet i DKK skal sagen jfr. ”Forretningsorden for Bestyrelsens virke” 
forinden godkendes af Repræsentantskabet. Sagen forelægges derfor på det kommende 
møde den 30. juni 2021. 
 

Ad. 11  Status klagesag prøveleder 
FTS læste svar fra DJ, som havde fået overdraget sagen, og som havde afvist klagen med 
henvisning til DJ’s whistelblowerordning. 
 

Ad. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 13 

Påsætning af dommere til VK 
ODM redegjorde for den aktuelle praksis, hvor det er organisationerne, der påsætter 
dommere.  
Som tidligere vedtaget, har DUV mulighed for at fremsende ønske om påsættelse af 
specifikke dommere til de enkelte prøver. Eksisterende ordning bibeholdes i DJ. For SJD blev 
det drøftet at påsætning af dommere til VK, som tidligere skulle foregå under 
repræsentantskabets gruppemøder. Bringes videre til drøftelse i grupperne på det 
kommende repræsentantskabsmøde. 
 
Placering af VK i Weekender  
Emnet var forårsaget af manglende placering af VK i weekend jfr. plan for 2022. Dette er nu 
afhjulpet via velvillig indstilling fra DJ, der har flyttet en VK til den 13. marts. 
 

Ad.14.1 
 
 
 
Ad.14.2 

Ansøgning fra DBK om tilladelse til at afvikle årlig mesterskabsprøve på skovsnepper for 
Bretons 
Ansøgning imødekommet – orientering til repræsentantskabet 
 
Forslag fra DBK om fast sted for afvikling af DM fremover 
Forslag om at afholde DM det samme sted hvert år er allerede til bearbejdelse i udvalg, 
hvorfor der afventes udspil herfra. 
Opfordring fra prøvesekretæren om, at såvel Mesterskabsprøverne og DM afholdes for 
engelske og kontinentale på samme datoer. 
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Ad.14.3 
 
 
 
 
Ad.14.4 

 
Ansøgning fra KGDH 
I forbindelse med afvikling af klubbens 75 års jubilæum havde klubben ansøgt om at afholde 
en række aktiviteter. Ansøgningen blev imødekommet. 
 
Ansøgning fra DWK 

 DWK havde fremsendt ansøgning om afholdelse af Brugsprøve ifm. klubbens 60 års 
jubilæum. Ansøgningen blev imødekommet. 
 

Ad. 15 Deltagelse i udstillinger:  Jagt Vildt & Våben Hillerød - Game Fair på Brahe Trolleborg  
Som tidligere besluttet er dette en aktivitet for specialklubberne. Der orienteres herom på 
kommende repræsentantskabsmøde. 
  

Ad. 16 
 

Info fra DMK om fravalg af deltagelse på Vissenbjerg udstillingen i 2021 
FTS/GJ orienterede kort om baggrunden, der skyldtes sammenfald af klubaktivitet og SJD 
udstilling, og var et engangstilfælde grundet covid-19 
 

Ad. 17 Aktiviteter for at tiltrække nye kandidater til uddannelsen som markprøvedommere 
Punktet var sat på efter ønske fra DUV, der gerne ville have bestyrelsens accept til at 
benytte såvel ”Jagthunden” som portalen til opslag for at promovere denne aktivitet. 
Forslag om, at redaktøren lavede et interview med 2 af de nye dommere – engelsk og 
kontinental og deres mentor, for at bruge dem som ”testimonials” for uddannelsen. 
 

Ad. 18 
 
 
 

Ad. 19 

Eventuelt – herunder forberedelse af repræsentantskabsmøde 
Som tidligere nævnt er det vigtigt at få startet drøftelser om udsætning og nedsat 
udvalg. 
 
Næste møde 
Fastsat til den 11. august 2021. GJ undersøger om vi kan være på Vilhelmsborg. 
 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. maj 2021: 

 

 

Flemming Thune-Stephensen 

 

 

Allan Nissen   Jens Toft 

 

 

Gunnar Jensen  Harris Jensen 

 

 

 

Steen Larsen   Claus Lind Christensen  
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