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1. juli 2021 
 

Referat fra SJD's kontinentale gruppemøde 
Torsdag den 30. juni 2021, kl. 15.00 
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 

Jens Toft (JT) DRK - Formand for gruppen 
Rune Riishøj (RR) DMK  
Carsten Lundhøj (CL) LHK 
Nana Brændgaard (NB) DVK  
Brian Visby Hansen (BVH) DWK  
Rene Ahm-Hansen (RH) GDH 
Gitte Finnich Pedersen (GFP), afbud  

Per Kaa Kristophersen (PKK) KHK, afbud, havde sendt Jørgen Christensen 
 
Referent: Ingerlise Rasmussen (IR) 
 
Punkt       
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt, ingen kommentarer. 
   
2. Godkendelse af referat KONT GRP-møde den 18. juni 2020 
Referat fra kontinental gruppemøde 18. juni 2020 godkendt og underskrevet. 
 
3. Opfølgning af referatet  
Ingen kommentarer. 
     
4. DJ afregning af prøver SJD. 
DJ opfylder de krav der blev stillet. 
 
5. Forslag fra DWK vedr. ændring af FMR  §23 – til bedømmelse efter racernes særpræg. 
Racerne har ikke samme særpræg, hvorfor DWK ønsker diskuteret ændring af FMR §23 for at se om 
prøvereglerne passer til  i dag.. Der er kommet en skæv vridning, da hundene går større på marken end før 
og efterskuds arbejdet bliver ikke vægtet nok. 
Dette tages op i gruppen og der var enighed om at det er noget som der skal arbejdes videre på. Det blev 
aftalt at punktet kommer til at høre under emnet SJD og markprøver i fremtiden.  
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6. Ansøgning om medlemskab fra Dansk Drentsche Patrijshond.  
Punktet blev diskuteret og det blev aftalt, at gruppen vil forslå at Dansk Drentsche Patrijshond kunne bliv 
associeret medlem uden stemmeret og når vedtægter under punkt 13 for SJD blev ændret og vedtaget, vil 
klubben kunne bliver fuldgyldig medlem.  
 
Tekst i vedtægterne ændres:  
Afstemninger i såvel repræsentantskabet som i grupperne afgøres ved almindeligt 

flertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Ved stemmelighed i bestyrelsen er 

formandens stemme afgørende og ved dennes fravær, næstformandens – jf. forretningsorden for 

bestyrelsen. I grupperne er gruppeformandens stemme afgørende. 

1. Hvert medlem af repræsentantskabet har som udgangspunkt én stemme. 
2. Der skal, hvis blot ét medlem af repræsentantskabet fremsætter ønske herom, ske 

afstemning efter specialklubbernes størrelse i disse – og kun i disse – tilfælde:– ændringer i 
vedtægter, valg, forretningsorden og kommissorier. 

I disse tilfælde har hver specialklub en stemmevægt, der svarer til én stemme pr. påbegyndt 100 

medlemmer med stemmeret, opgjort pr. 31. december året før. 

 
7. Udsætning af fugl efteråret.  
Enighed om, at udsætningsreglerne skal overholdes. Der skal udarbejdes en fælles udtalelse til 
specialklubbernes hjemmeside, hvor man vil opfordre til, at udsætningsreglerne overholdes.  
Blev pointeret at det er vigtigt, at man husker at indberette, hvor mange fugle der udsættes på terrænerne. 
Arbejde på at få ændret jagttiden og udsætte udsætnings perioden, da det er for tidligt. 
Opbakning til at der fortsat bliver ansøgt om fældningstilladelser af agerhøns efter jagttid, da det er få fugle 
der bliver skudt på prøverne. 
 
8. Udkast til budget 2021  
Havde ikke fået tilsendt bilag til budget for 2021.  
SJDs beholdning blev drøftet, der var flertal for at SJDs beholdning bliver nedbragt lidt efter lidt, til der er 
en arbejdskapital tilbage på et x antal kr., så beholdningen ikke bliver negativ. 
Ønske om at kunne se, hvor mange penge specialklubberne havde stående i SJD. 
 
9. Skal dommere føre hund for at være på dommerlisten.  
Enighed om at gældende regler er OK, da vi skal ikke skræmme nogen væk. 
 
 
 
10. Fremtiden i SJD  
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Da specialklubberne har ejerskab af SJD, må specialklubberne komme med input til, hvad de forventer i 
fremtiden for på den måde at få indflydelse på, hvad der skal ske fremover. 
Efter en god dialog i en positiv ånd blev besluttet, at den kontinentale gruppe sætte sig sammen nogle 
eftermiddage og får talt om hvilke tanker man har og hvad man vil i fremtiden.  
Når der er besluttet noget konkret, skal det efterfølgende drøftes i specialklubbernes bestyrelse inden man 
går videre med det.. 
Første møde fastlagt til den 25. august 2021 kl. 15.00. RR sender et oplæg ud. 
 
11.Markprøver nu og i fremtiden.  
I dag bliver prøverne ikke afviklet optimalt, markprøverne er opstillet på et sæt regler og ikke praktisk jagt. 
Vil bliver drøftet på møderne, som bliver afholdt i den kontinentale gruppe. 
 
12. Bidrag fra specialklubberne til FUV  
Aktuelt betales et fast beløb pr. deltagende hund + et fast beløb på 3,25 kr. pr. specialklubs medlem 
 
13. Eventuelt 
Der er for lidt med 1 weekend til specialklubbernes prøver i 2022, det bliver svært at afholde prøver med 
hensyn til terræn og dommere. Der skal være plads til, at specialklubberne kan lave en prøve så det ikke 
bliver samme dag. 
Det er svært at tage stilling til en klagesag, når man ikke kender alle sagens akter. 
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