Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.
Ekstraordinært FJD bestyrelsesmøde.
Fredag den 8. februar 2013 kl. 16.00.
På Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Følgende deltog i mødet.
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand
Anton Dahl (AD) DGSK Næstformand
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Anette Lauersen (AL) DRK
Knud Føhns (KF) DVK
Carsten Lundhøj (CL) LK
Jan Koch (JK) DPK
Erling Clausen (EC) ESK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Allan Bo Kristensen (ABK) DDPK
Flemming Østergård (FØ) Markvildudvalget Formand.
Knud Overgaard (KO) Markvildudvalget
Svend Erik Jensen (SEJ) Markvildudvalget
Bent Olsen (BO) sekretær
Afbud fra Robert Thrane GDH, Morten Hougaard DWK, og Erik Rimmen.
Referat
1. Valg af referent
Bent Olsen er referent.
2. Samarbejdet DJ og FJD nov. 2012 – feb. 2013
 Orientering fra Markvildtudvalget
Markvildtudvalgets formand (FØ) redegjorde for mødeaktiviteten og mail
kommunikationen mellem FJDs og DJs mødedeltagere i deres bestræbelser for at
planlægge en række orienteringsmøder med henblik på at få oprettet et antal (20)
markvildtlav i 2013 fordelt rundt i hele landet. Samarbejdet havde under hele forløbet
foregået i en god og positiv ånd indtil, der indløb en mail til FØ, hvori DJ aflyste alle de
aftalte møder, samt dagsordenen dertil. En senere telefonsamtale klargører, at
aflysningen skyldes interne uoverensstemmelser i DJ. FØ beder herefter HRA om at tage
over.


Orientering fra Formanden.
HRA oplyser, at han pr. telefon kontaktede DJs formand Claus Lind Christensen.
Formændene havde en rigtig positiv samtale, hvor man bekræftede hinanden i ønsket om

at genoptage det fælles samarbejde for at udnytte den enestående chance, der politisk er
for at hjælpe det betrængte vildt i det åbne land.
Flere havde kommentarer til HRA og FØs redegørelser. Enkelte mente, at man var gået
for vidt, da man afbrød samarbejdet. Alle fremkom i deres kommentarer med et ønske
om snarest muligt at få genoptaget, det i starten positive og konstruktive samarbejde med
DJ.
3. Evaluering af samarbejdet med DJ vedr. Informationsmøder om Markvildtlav m.m.
Efterfølgende er de før omtalte informationsmøderækker blevet genplanlagt med ny
dagsorden. Her vil FJD deltage med det oprindelige planlagte oplæg. De personer, der har
fået til opgave, at repræsentere FJD på møderne, er udpeget.
4. Fremtidigt samarbejde med DJ – forventninger, rolle, mål m.m.
Efter møderækken, er det vigtigt, at FJDs lokale kræfter går ind i et positivt samarbejde med
alle parter. Tag gerne initiativet til at samle opbakning til et lokalt markvildtlav. Husk det er
vigtigt at få de rigtige personer i spidsen for et lav hvis det skal lykkes. Man må gøre sig helt
klart, at holdningen i arbejdet bør være et fremadrettet positivt samarbejde.
Som en sidste meget vigtig faktor må vi sørge for, at landmændene kommer med som en
altafgørende samarbejdspartner.
5. Kort orientering fra DJUs møde 1.2 2013
HRA nævnte at udnævnelsen af dommerne til DM var blevet drøftet. Der var forslag om at
dommerudvalget skal udpege dommerne til DM. De har kompetencen.
Også forholdstallene til DM blev berørt.
Hele referatet fra mødet kan læses på DJUs hjemmeside.
6. Evt.
Intet

