Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark
Sdr. Hygum den 19. april 2012.

FJDs bestyrelsesmøde den 9. maj 2012. kl. 13.00
på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens vej 7100 Vejle.
Følgende deltog i mødet
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Knud Føhns (KF) DVK
Carsten Lundhøj (CL) LK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Robert Thrane (RT) GDH
Johanna Jongstra (JJ) DDPK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Erik Rimmen (ER) DISK
Sørens Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Erling Clausen (EC) ESK
Minna Clausen (MC) Kasserer
Flemming Østergaard (FØ) Redaktør af Jagthunden
Bent Olsen (BO) Sekretær.
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS Gæst.
Fraværende med afbud.
Anton Dahl GSK næstformand
Henrik Raae Andersen DMK formand.
BO bød velkommen til mødet, der var lidt utraditionelt, idet både formand og næstformand var
fraværende på grund af udenlandsrejse og arbejde. Derfor var Bo blevet bedt om at lede mødet.
Han foreslog TM som ordstyrer på mødet.
MC ønskede pkt. 2 rykket ned efter pkt.5.
Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra FJDs bestyrelsesmøde den18 maj. 2011.
Referatet blev godkendt og underskrevet. Søren Stenhøj Jørgensen underskrev med forbehold
for teksten i formandens velkomst og teksten i pkt. 12 Yderligere bemærkninger fra formanden.
2. Regnskab for kontorkassen samt budget for ”Jagthunden” 2012. (Se bilag )
Fastlæggelse af bidrag til Jagthunden og kontorkassen.
Nuværende bidrag er 70 kr. Til Jagthunden og 20 kr. til kontorkassen.
MC fremlagde det reviderede regnskab for 2011. Medlemmerne havde haft mulighed for at
studere regnskabet, idet det var udsendt som bilag til dagsordenen. Enkelte havde spørgsmål.
Efter fyldestgørende svar fra MC, blev regnskabet for kontorkassen og Jagthunden enstemmigt
godkendt med kompliment til kassereren.
Efter en god drøftelse besluttede man at bibeholde bidraget på 70 kr. til Jagthunden og 20 kr. til
kontorkassen. Samtidig vedtog man at kassereren kunne overflytte 100.000 kr. fra
regnskabskontoen til kontorkassen, for at imødegå det evt. underskud, der måtte opstå i
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regnskabsåret 2012 ved at fastholde det nuværende bidrag. Sluttelig skal her gøres opmærksom
på, at der ydes et tilskud på 5 kr. pr. medlem til Markvildtudvalget. (se pkt. 4)
2a. Udpegning af redaktør, kasserer, sekretær og revisorer.
Alle fortsætter på deres poster.
3. Rapport fra Markvildudvalget – Fl. Østergaard
FØ gav en fyldestgørende beretning over det forløbende års arbejde. I udvalgets referatet a´19./4
2012, der er udsendt som bilag, kan man læse om alle de arrangementer, hvor markvildtudvalget
har deltaget. Udvalget vil gøre en ekstra indsats på Fyn, her trænger agerhønen til et gevaldigt
løft. Der vil blive arrangeret stormøde til vinter med landmænd, jægere og hundefolk.
FFJ opfordrede til at tage kontakt til engelske jagthundeorganisationer, her har man fundet kasser
i EU, hvor man har fået tilskud til biotopforbedringer.
SSJ efterlyste et formeldt samarbejde med Jægerforbundet. FØ: Det er gået op for DJ, at det er
markvildudvalget, der skal trække læsset og vi har et godt samarbejde. FØ sidder med i Femern
Bælt udvalget. EC: man kan sige markvildudvalget er den praktiske del og DJ en del af det
politiske.
4. Ansøgning om økonomiske midler til markvildudvalget fra Klubberne.
EC kom med et oplæg på udvalgets vegne. Alle var enige om, der skulle afsættes økonomiske
resurser til udvalget. Spørgsmålet var blot hvordan og hvor meget. Efter en god drøftelse enedes
man om et fast beløb på 5,00 kr. pr. medlem. Bidraget trækkes i FJD kontingentet ud fra
klubbernes bladmedlemmer. MC konstruerer en regnskabsoversigt.
5. Oprettelse af en ”Agerhønefond”, Fl. Østergaard.(se bilag)
FØ gjorde rede for ideen. Man stiler efter et beløb på 5000- til 10000 kr. Ideen fik en god
modtagelse. HMC mente, at der kunne oprettes et agerhøne barometer i Jagthunden. Cl: der skal
foreligge et klart regelsæt for uddeling af prisen. SSJ: lad os arbejde videre med ideen og
regelsættet. Uddelingen skal jo først ske i maj 2013. Der var en god drøftelse, der mundede ud i
at fortsætte arbejdet. Reglerne laves hen over efteråret så de kan vedtages på gr. møderne i
november 2012. FØ udformer et oplæg til regler.
6. Events og udstillinger. Hvem tager sig af at organisere FJDs deltagelse i messer og events?
Skal vi lave noget prof. Fælles materiale evt. parkeret i en trailer?
FØ kom med et kort oplæg, hvor han oplyste, at formandskabet ønsker at styrke indsatsen på
området. Indtil nu, har FØ trukket læsset. Han ønsker nu en mere målrettet indsats, hvor også
andre indgår i arbejdet. Der udspandt sig en lang og grundig drøftelse, hvor mange ideer kom på
banen. Det mundede ud i et forslag fra TM, der gik ud på en temaeftermiddag, for bestyrelsen
samt andre involverede på et tidspunkt hen over sommeren. Temaet kunne være Markedsføring
af de stående jagthunde. Man enedes også om, at det ville være nødvendigt at invitere
kompetente eksterne folk. På den korte bane lovede FØ at organisere arbejdet, ligeledes gav han
tilsagn om at lave et oplæg til en sådan temadag.
Med hensyn til opbevaring af FJDs materiale til markedsføring, havde FØ, opbevaringssted, men
ønskede en trailer, hvor tingene kunne have sin faste plads.
PT ønskede bestyrelsen dog ikke at bevillige en trailer.
7. Evaluering af Jagt og Outdoor 2012 udstillingen i Odense.
FØ kunne oplyse, at det havde været en god oplevelse, og at samarbejdet med DJ havde virket
upåklageligt. Det eneste minus var, at vi var placeret lidt i en sidegade. Trods det, havde vi
meget travlt i perioder både lørdag og søndag. Så alt i alt en god udstilling. For DDPK var der
sket en beklagelig fejl, så de ikke havde fået tildelt en stand på udstillingen. Den 25/5 er der
evaluering på Valdemar Slot. Her vil Harris Jensen deltage for Markvildudvalget.
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8. Procedure i forbindelse med valg til diverse udvalg i DJU.
Punktet om procedure i forbindelse med besættelse af udvalgsposter i DJU regi blev drøftet på
mødet i den kontinentale gruppe den 27. april 2012. Her blev formanden bedt om at medbringe
sagen til møde i DJU's bestyrelse.
9. Status og opfølgning af følgende:
a.Udstillingsreglement, opfølgning af DKKs fortolkning.
For at skabe klarhed over FJDs arrangement vedr. udstillingsreglementet kræver det at
formandskabet er tilstede. Derfor udskydes punktet til et senere møde.
b.Forsikringsforhold for FJDs og klubbernes hjælpere
FJD er nu forsikret som tidligere. Flere bad om, forsikringspolicen bliv tilsendt klubberne i kopi.
MC oplyste at præmien er betalt.
c.Opfølgning af tidligere kritik af for få engelske prøver i DJ regi.
EC oplyste, at han havde gennemgået DJ efterårsprogram. Her fremgik det, at der var prøver for
engelske hunde spredt over hele landet.
10. Markprøver
a.Afvikling af FJDs forårsprøver 2012.
Forårsprøverne blev prøveklud for DKKs nye websystem. Der blev afholdt kurser for alle
prøveledere. Det var med megen spænding vi afventede prøveledernes møde med realiteterne,
men i det stor og hele, så bestod systemet sin prøve. Der er endnu ting der skal rettes og ting der
skal føjes til, før det kører perfekt. Dog skal man have i erindring, at det kræver årlige
opfølgningskurser både forår og efterår.
b.FJDs Efterårsprøver2012
Jeg har sendt datoskemaer ud til alle de prøveledere, der har en prøve for FJD om efteråret.
c.FJDs vinderklasser 2012.
Terrænerne er på plads. Kon. 3 hold i Hjallerup med Leif Bak som prøveleder. Eng. 3 hold på
Gl. Toftegaard, med Ingerlise Rasmussen som prøveleder
d.FJDs vinderklasser efter DM. 2012.
Der arbejdes på at finde terræner til de to engelske prøver, dommerne er på plads. De
kontinentale har på deres gr. møde vedtaget at ansøge DJU om en prøve.
e.FJDs vinderklasser 2013
Er behandlet på gruppernes møder.
f.Skovprøver. Prøven har nu kørt i 3 år og vi skal evaluere og beslutte, om prøveformen skal
fortsætte i sin nuværende form.
Vi bringer det op i DJU, med ønske om at prøven fortsætter efter det regelsæt, der forligger, og
at både organisationerne og klubberne kan arrangere skovprøver som en forårsprøve.
g.Hvordan honorerer man terrængiverne på klubbernes hovedprøver? Er det ved gaver eller
økonomisk, og i så fald hvor meget?
Der var åbenbart forskellig praksis, fra klub til klub, og hvor i landet prøverne blev afholdt. Man
mente, at det var umuligt at lave fælles regler.
11. Eventuelt
MC kom med en kritik af de stående udvalgs arbejde. Når man har påtaget sig et udvalgsarbejde,
kræver det en indsats, således at udvalget får den ønskede effekt, ellers skal man ikke påtage sig
arbejdet. Det gælder for øvrigt også, når man som enkeltperson har påtaget sig en opgave.
Man enedes op at tage problematikken op på et møde, hvor vi igen er fuldtalligt.
12. Næste møde.
15. maj 2013. kl. 13.00 Hotel Hedegården Vejle.
Mødet sluttede kl. 17.15
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