Referat fra FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 25. november
Sted: Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle, tlf.: 75720833.
Tilstede var:
Erling Clausen (EC) ESK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Anton Dahl (AD) DGSK, Næstformand
Flemming Vilslev Knudsen (FVK) DISK
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KHK
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK, Formand
Carsten Lundhøj (CL) LHK
Knud Føhns (KF) DVK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Bent Olsen (BO) sekretær
Tyge Overbye (TO) kasserer
Flemming Østergård (FØ) Redaktør ”Jagthunden”
Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK
Fraværende uden afbud Frank Elmer (FE) GDH og Klaus Jensen (KJ) DDPH
Referat
1. Godkendelse og underskrift af referat Fra FJDs ekstraordinære møde den 5. august 2009.
Vinderklasserne i 2010 bør udsætte en uge – FFJ har endnu ikke kontaktet AaSJ?
Godkendt og underskrevet
2.Strukturudvalgets oplæg til FJDs strukturændringer.
Gennemgang af oplægget ved (HRA) (Se forslag 2).
HRA gennemgik forslaget punkt for punkt. Der var rig lejlighed til kommentarer og ændringer. I pkt. 3 foretrak bestyrelsen den
sidste formulering vedr. formandens, næstformands eller et udvalgsmedlem udtræder af bestyrelsen. Under pkt. 4.e gælder 31/12 som
medlemstal ved afstemning. Pkt. 6 Tilføjes Formandskabet har orienteringspligt til den øvrige bestyrelse. Pkt. 7 her erstattes ordet
ansætter med ordet udpeger, der tilføjes, - samt øvrige tillidshverv på Fællesmødet. Pkt. 8C anden linje erstattes kan indbringes med
– skal indbringes. Pkt. 9 ændres 1, linje – FJD afholder minimum et fællesmøde om året. Fællesmødet afholdes i maj måned. Pkt. 9
sidste afsnit erstattes en forhandlingsprotokol med et beslutningsreferat. Pkt. 10 erstattes – efter medlemmer med efter udsendte
medlemsblade.
Der tilføjes et helt nyt pkt. 14. - Specialklubber der udtræder af FJD eller får opsagt sit medlemskab af FJD jfr. pkt. 13 kan ikke gøre
krav på dele af FJDs midler/formue.
Vedr. bilag 2b Forslag til ny forretningsorden opfordrede formanden bestyrelsen til inden 31/12 at komme med kommentarer,
tilføjelser eller ændringer, som så vil blive behandlet af udvalget.
3.FJDs markprøver og markprøverelaterede punkter.
3.1 Afholdte efterårsmarkprøver 2009.
Prøverne blev afviklet uden kommentarer af nogen art.
3.2Afholdelse vinderprøver 2009.
Det kneb med at få prøverne fyldt op. Nordjylland: Den kontinentale prøve var annonceret med 4 hold, der blev kun tre. Den
Engelske havde tre små hold. Sdr. Jylland: Kontinentale prøve havde tre hold som annonceret, men først efter opfyldning med 8
sjællandske hunde blev der tre hold.
3.3 Status vedr. forårsprøver 2010.
De fleste datoskemaer er kommet positivet tilbage fra prøvelederne. De resterende kommer inden for en uges tid. Michael Sørensen
Langeland har meldt fra i 2010. Hvis nogen har et forslag til en ny prøveleder på Fyn (kontinental), ville det være fint.
3.4Status over vinderklasser 2010.
Jeg har tre prøver på plads Engelske: Ved Bramming 3 hold, prøveleder Erling Clausen og Vestsjælland 2 hold, prøveleder Aage
Stenhøj Jørgensen. Kontinentale: Sønderjylland 4 hold, prøveleder Kim Schrøder. Jeg mangler en prøveleder på Sjælland med 3
hold. Har nogen et forslag? En del af de kontinentale dommere har endnu ikke svaret. Deadline var 15. nov. 2009. To kon. har takket
nej.
3.5Fremrykning af FJDs forårsprøverne med en uge. Opfølgning fra 5. aug. Mødet ( eventuelt.)
HRA og AD har forelagt ønsket for DJU. Hvor det vil blive behandlet.

3.6 DPK ved (FFJ)ønsker debatteret en permanent udsættelse af DJ, DKKs og FJDs efterårsvinderklasserne til 2. weekend i okt. (Se
bilag pkt. 3.6)
Forslaget blev diskuteret. Det blev besluttet, at forlægge forslaget for Markprøveudvalget. Under alle omstændigheder kan forslaget
tidligst træde i kraft fra 2011. Grundet den fremskredne planlægning for 2010.
HMC gjorde opmærksom på, at det er uheldigt, at enkelte brugsprøver allerede starter medio september.
3.7DUV ønsker FJDs stillingtagen til Udarbejde forslag til FMP. (Se bilag pkt.3.7)
EC præsenterede forslaget, og gjorde opmærksom på, at forslaget var vedtaget af et enigt dommerudvalg.
Forslaget blev diskuteret. Specielt kap.8 § 18 vedr. apportering, var der uenighed. HRA ønsker ikke at støtte forslaget af flg. grunde:
Enslydende forslag blev fremsat og forkastet i 2005, det eksisterende regelgrundlag og vejledning er dækkende, forslaget følger ikke
tidligere/”normale” procedurer. Konklusionen blev, at FJD ikke kan anbefale forslaget, hvilket vil blive meddelt dommerudvalget.
4. Resultatbog. (Se bilag fra Kirse Overgaard pkt.4).
Bestyrelsen behandlede det indkomne notat fra Kirse Overgaard. HRA oplyste at ved henvendelse til DKK (Annette Pil Jensen),var
svaret, en bibeholdelse af resultatbogen. BVH (DWK)ønskede ligeledes at beholde resultatbogen i sin nuværende form.
Forslag 1: I fremtiden indskrives kun præmieringer og bestået/ adgangsgivende prøver.
Forslag 2: Resultatbogen bliver gjort frivillig, men med påskrivningsret.
Forslag to fremsendes til DJU
5. Hjemmeside.
a. Opfølgning fra mødet d. 13. Maj. (BO.)
Der var enighed om, at lade hjemmesiden overgå til ”Jagthundens” redaktion. Klubberne bedes sende et billede, og en kort
beskrivelse af deres klub til redaktøren, samt et link til klubben.
6.Betaling af kørepenge.
a. Aftale retningslinjer ang. udbetaling af kørepenge til terrænledere, hjælpere og sporlæggere ved markprøver, apporteringsprøver og
schweissprøver. Oplæg ved (CL.)
CL mente, at udgifterne efterhånden er løbet af sporet. Han gav eksempler på hvor han mener, der bliver brugt for mange penge.
Problematikken blev drøftet, og man enedes om at nedsætte et økonomiudvalg, der i første omgang skal se på tingene, og finde frem
til fornuftige økonomiske retningslinjer. Udvalget består af CL, SSJ og EC.
7. Meddelelser fra.
a. Formanden:
Jeg har rettet henvendelse til Svend Løvenkjær, DKK’s eksteriørdommerudvalg, da jeg har noteret mig en alt for stor tildeling af
præmiering excellent på et flertal af DKK’s udstillinger. SL er villig til at sætte et møde i stand med DKKs udstillingsudvalg, HRA
og SL. Jeg vil derfor bede jer om at tilsende mig en opgørelse over samtlige DKK udstillinger de sidste 1-3 år indeholdende
dommerens navn og landekode samt præmieringerne opgjort på præmiegrad sammenholdt med ditto på egne udstillinger (klubbens
og FJD’s..).
Vi har mulighed for at lave en fælles FJD redegørelse i henhold til DKK’s projekt: ”Er vores hunde ok”? Efter aftale med Vibeke
Knudsen. DKK skal i så fald have denne senest d. 15.12 2009
FJD’s høringssvar i forbindelse med revision af Hunde- og Dyreværnsloven er blevet positivt modtaget blandt politikerne. Der er
endnu ingen tilbagemeldinger på selve lovgivningsarbejdet. Samarbejdet i denne sag mellem DKK, DJ og FJD har været
forbilledligt.
En henvendelse fra en potentiel schweisshundefører er blevet afdækket med mellemkomst af et bestyrelsesmedlem i DJ.
b. Sekretæren:
Jeg har efter aftale med formand og næstformand indkøbt en
laserprinter/Kopimaskine. Samtidig har jeg oprettet en Inventar- og
kontormaterielliste.
DJ prøve fredag den12 i uge 10 i 2010.Jeg synes, det er uheldigt.
Jeg Investere i en ekstern harddisk til alle FJDs dokumenter og breve.
c. Kassereren:
(TO) gennemgik den aktuelle økonomiske balance samt fremlagde et
regnskab for forårs- og efterårsprøverne. EC undrede sig over, at to næsten
identiske prøver med hensyn til antal hunde, kunne give så forskelligt
overskud (se udleverede bilag forår).
Problemet behandles i det netop nedsatte økonomiudvalg.
8.”Jagthunden”

a. Status ved redaktøren (FØ)
FØ takkede for indbydelsen, han meddelte, at der var sket meget inden for det sidste år. Alle bladets modtagere var tilfredse med
bladet. Ide om en brugerundersøgelse der skal løbe af stabelen til foråret, planen blev ridset op. F.Ø. opfordrede til at bakke op om
hvervekampagnens slutspurt (frem til 31.03). Jo flere vi er, jo bedre produkt har vi over for annoncører og sponsorer.
Der er også tanker om en elektronisk udgave af ”Jagthunden”, der skal udkomme omkring den 20. i de måneder bladet udkommer.
Men det er op til bestyrelsen.
Det blev godkendt og etableres sammen med den nye hjemmeside.
Vintermødets program Kan læses i december nr. redaktøren håber på et velbesøgt møde.
a.I sin status over økonomien 2009 oplyste FØ, at overskuddet bliver tæt på 60.000 kr. det er en væsentlig forbedring i forhold til
prognosen på maj mødet.
b.I det vedlagte budget for 2010 forventes et overskud på mellem 90.000-og 100.000 kr. Overslag udleveret.
c.”Jagthunden” har fået et væsentligt billigere tilbud på fremtidig leverandør af bladet fra 1. jan. 2010.
Der var stor tilfredshed med status og budget. FØ og AD bemyndigedes til at indgå de nødvendige aftaler. AD sender et takkebrev til
vort hidtidige trykkeri.
Vintermødets program Kan læses i december nr. redaktøren håber på et velbesøgt møde.
9. Beskeder fra og til DKK. Ved Finn Møller Jørgensen (FMJ)
FMJ havde ikke de stor ting fra DKK, han kunne oplyse, at problemerne med kamphundene havde taget meget tid og mange penge.
471 hunde havde deltaget i brugsklasser i 2009. Kvaliteten af hundene havde været OK. Prøverne havde givet et stort underskud. Der
udspandt sig herunder en del snak om økonomi i forbindelse med afholdelse af prøver. HRA sluttede debatten med at konstatere, at
brugsprøverne er DKKs monopol, så det må DKK selv få styr på.
Der var en del kritik (specielt fra den engelske gruppe) af DKKs håndtering ved valg af dommere på DKKs udstillinger. Der bør
tages større hensyn til specialklubbernes ønsker, ellers ender vi med at jagthunderacerne bliver rene showdogs uden jagtlig værdi.
TM ville vide, hvorvidt specialklubberne, mod betaling af et aftalt beløb, kan give medlemmerne adgang til hundeweb. FMK kunne
ikke her og nu love noget konkret.
HRA, når man skal have oplysninger fra DKK, da henvend jer til udvalgene, I finder dem på DKKs hjemmeside. Her vil I altid møde
flinke og hjælpsomme personer.
På KFs spørgsmål om hvorfor nye eksteriørdommere skal tvinges til at deltage i DKKs opdrætterkursus, svarede FMJ, at det er en del
af de nye dommeres basisviden.
10. Indstillinger af dommeraspiranter.
Ingen
10.1. Indstillinger af elever.
Der var en ansøgning fra henholdsvis DGSK og DISK, ansøgningerne videresendes med anbefaling til DJU.
11. FJDs udstilling i Vissenbjerg søndag den 13. juni 2010.
Der forelå på nuværende tidspunkt ikke noget fra udvalget.HRA orienterede om en henvendelse fra KJS (Klubben for Jagthunde
uden Specialklub), som ønskede et samarbejde vedr. FJD’s udstilling.
12. Forslag til ændret lodtrækningsprocedure ved DM. For engelske hunde. (FFJ) (Se bilag pkt. 13 a og 13b)
Forslagene blev grundigt debatteret, der kunne ikke skabes enighed for at videresende forslaget med anbefaling til DJU. FFJ trak
herefter sit forslag tilbage.
Bilag 14.d.
HRA: Jeg støtter AaSJ betragtninger, dog ønsker jeg tidsrammerne
Diskutere Blev kort debatteret uden at man kom frem til samlet stillingtagen.
13. DJU og DJ.
a. Gennemgang af DJU referat fra 27. aug. 09.
Formanden bad om kommentarer til referatet. Alle har haft mulighed for at tage stilling idet referatet har været udsendt til alle
allerede i okt. måned.
HRA skal dog kort bemærke, at han og Poul Vestervang har arbejdet på at finde en løsning omkring FUV. Vi har foreslået et møde
2.12 2009 med FUV.
Emner relateret til DJU:
1. Ønsker vi forsat unghundeskemaerne?
2. Nyt ”tilbud” på præmieglas er modtaget af AaSJ af tidligere (for dyr) tilbudsgiver. Jeg har aftalt med AaSJ, at vi fortsætter med
nuværende leverandør (Uniq de næste tre år).

3. Regler for Skovfugleprøven er nu offentliggjorte og løber i en prøveperiode på tre år.
På spørgsmålet angående unghundeskemaerne blev man enige om, at droppe dem fra og med forårsmarkprøverne. Meddeles DJU.
a. Ændringer af Fælles Markprøve Regler (FMR)
Ændringerne taget til efterretning. Træder i kraft 1.2. 2010.
b. Valg af kandidater til DJUs udvalg.
Der blev udfærdiget forslag til samtlige udvalg. Listen sendes til DJU.
c. Oplæg til debat fremsendt af Aage Stenhøj Jørgensen (Se bilag 14.d)
Pkt. 14.d er behandlet under pkt. 13.
14. Eventuelt.
TM: Tænk over, hvordan vi kan effektivisere vore møder.
15. Næste møde. Onsdag den 19. maj 2010. kl. 13.00.
Bent Olsen, sekretær.

