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Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. 

 
Indkaldelse til FJDs bestyrelsesmødes onsdag den 8. maj 2013 kl. 15.00 på 

Hotels Hedegården, Valdemar Poulsens vej 4. 7100 Vejle. 
Følgende deltog i mødet: 
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand 
Anton Dahl (AD) DGSK Næstformand 
Torben Mørup (TM) DRK 
Hans Martin Christensen (HMC) KH 
Knud Føhns (KF) DVK 
Carsten Lundhøj (CL) LK 
Morten Hougaard (MH) DWK 
Robert Thrane (RT) GDH 
Johanna Jongstra (JJ) DDPH 
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
Erling Clausen (EC) ESK  
Erik Rimmen (ER) DISK 
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK 
Kenneth Schultz (KZ) DBK 
Bent Olsen (BO) sekretær 
Minna Clausen (MC) kasserer 
Flemming Østergaard (FØ) redaktør af Jagthunden 
Rune Riishøj Petersen (RRP) formand for fremtidsudvalget.  
Erik Petersen (EP) DKK 
Christian Clausen (CC) projekt Femern Bælt. 
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst 
 
HRA bød velkommen til mødet, en særlig velkomst til projektleder for Femern Bælt Christian Clausen og 
Rune Riishøj Petersen, (Fremtidsudvalget), samt Kenneth Schultz DBK.  
Referat: 
 

1. Fastlæggelse af dagsorden 
2. Underskrivelse af referater.  
 Referater fra den 9. maj 2012, 14. november 2012, og 8. februar 2013 blev underskrevet. 

3. Markvildtudvalget m.m. 
 Rapport fra Markvildtudvalget ved Fl. Østergaard. (Se bilag) 
   FØ gav en fyldig rapport af Udvalgets arbejde i det forgangne år. Jeg har valgt at 
vedhæfte FØs skriftlige rapport,  
 Forslag fra Markvildtudvalget vedr. udsætning af agerhøns ved forårsprøver 
 FØ motiverede markvildtudvalgets forslag med hvorfor udsætningerne om foråret bør 
udfases over en årrække og i stedet erstattes med familieudsætninger om efteråret.  
HMC vi arbejder på det, men skal bruge nogle år. CL vi skal arbejde for en 
holdningsændring og ikke forbud. HRA helt enig i, at en holdningsændring er nødvendig, 
her må der uddannelse til af vore prøveledere omkring udsætninger. Bestyrelsen gik ind for 
en udfasning over en årrække. 
Uddeling af FJDs markvildtpris 2013. 
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Der er indstillet 4 projekter til Markvildtprisen 2013, alle 4 er værdige til at modtage prisen. 
Udvalget har indstillet 2 projekter i prioriterede rækkefølge. Bestyrelsen besluttede at følge 
udvalgets første prioritet som modtager af Markvildtprisen 2013. Navnet bliver 
offentliggjort senere.  
 Kontaktudvalget 
 Intet nyt 
 Afrapportering Projekt Femern Bælt samt status ved Projektleder Christian Clausen 
 CC gav en fyldig rapport om projektet. Effekten af arbejdet i samtlige områder viste 
tydelig fremgang for markvildet, hvilket kunne konstateres ved de talrige optællinger 
specielt for agerhønsenes vedkommende. Det store spørgsmål er ifølge CC om 
holdbarheden i projekterne. Hvad sker der, når de såkaldte ildsjæle ikke er der mere og den 
økonomiske støtte ophører? FFJ opfordrede til at man tog kontakt til Plantedirektoratet, der 
skal være helt klare linjer med hensyn til procentsatsen for naturarealer, ellers betvivlede 
han landmændenes arrangement i fremtidige projekter.   

4. Henvendelse fra DJ 
 Tilbud om plads i Koordineringsgruppe (Markvildtslav). Se bilag. 

 Vi skal selvfølgelig gøre vores indflydelse gældende her og deltage med repræsentanter 
fra måde markvildudvalget og formandskabet. Vi bør hele tiden holde fast i, at arbejdet 
med markvildtlav er naturgenopretning. 

5. Rapport fra Fremtidsudvalget ved Rune Riishøj 
RS fremlagde på udvalgets vegne et godt og gennemarbejdet oplæg for det fremtidige FJD. Oplægget 
var delt op i 6 punkter 1. Målsætning 2. Strategi 3. Image 4. Profilering og markedsføring 5. 
Hvervnings- og fastholdelsesplan og sluttelig 6. ”Avance” – hvordan kommer vi videre? Der var flere 
positive tilkendegivelser til oplægget. HRA roste udvalget for et godt arbejde. Hvis vi skal komme 
videre, er det et specielt projekt, hvor samarbejdet må være i højsædet. Vi beder udvalget om et 
færdigt projekt, der indstilles til specialklubberne på et møde i november måned. Udvalgets oplæg 
vedhæftes til referatet. (billederne i oplægget er udlånt af Kim Henriksen). 

6. FJDs Udstilling 
 Beretning fra Udstillingskomiteen Ved Torben Andreasen Kort orientering ved BO. 

Torben Andreasen har meddelt, at han pt. ikke har væsentlig meget at fortælle. Hen vil 
meget gerne deltage på efterårsmødet, bl.a. omkring udstillingens økonomi.  

7. Formandskabet m.fl.: 
 Generel orientering (DJU, samarbejdspartnere etc.) (HRA og AD), herunder orientering 

DJU 
Jeg oplever, generelt en ”udhulning” af FJDs interesser. Dette skyldes i særlig grad 
initiativer fra DJ.  

 Økonomien bør have et tjek: Prøver bør være selvfinansieret, Vi har bedt om en debat 
om bl.a. sekretærens løn. 

 Nye prøvegebyrer, Prøveledervejledning, Regler for tilbagebetaling (prøver) er 
tilgængelige på hjemmesiden. 

 Henvendelse fra DJUs sekretær om tilgængelighed data på formænd og kasserer i 
specialklubberne i Jagthunden – går mod redaktionel beslutning på Jagthunden. BO og 
jeg har aftalt, at BO fremsender en opdateret liste med de ønskede oplysninger.  

 Praktisk overordnet betragtning om samarbejdet: Møderne i FJD og specialklubberne 
bør tilpasses DJUs mødeturnus. 
SSJ: med hensyn til DJU, så har der dannet sig mange myter og hemmeligheder omkring 
økonomien. AD: Det kunne jo afhjælpes med et offentligt regnskab, hvilket jeg vil 
arbejde for. 
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DJ: 
 På initiativ af DJ har DKK, FJD og DJ afholdt et møde om revision af Hundeloven ifm. 

Forventede høringer etc.. HRA deltog i det konstruktive møde. 
 Der er sket organisatoriske ændringer på Kalø. 

DKK: 
 Der er en god dialog mellem undertegnede og DKK i alle sammenhænge. Jeg savner dog 

stadig større synlighed fra enkelte specialklubber ifm. Formandsmøder og 
Repræsentantskabsmøder. Jeg havde den glæde på årets repræsentantskabsmøde at 
modtage DKKs Hæderstegn bl.a. for at have taget initiativer til et ”nyt” og konstruktivt 
samarbejde med DKK. FJD er mere synlig end nogensinde før i DKK var en af roserne. 

 Jeg har opfordret DKK om at søge et samarbejde med DJ om uddannelse af 
jagthundeinstruktører. 

 Jeg har noteret mig, at DKK internt gennemfører organisationsændringer omfattende 
udvalg etc.   

 Opkræver nu afgiften til DJU m.m. gennem web-tilmeldingssystemet – der afregnes 
månedsvis bagud til DJU (pris: 2 kr. pr hund). 

 Apporteringsprøver m.fl. er endnu ikke tilgængelige for tilmelding på Hundeweb. 
 

DKKs repræsentant. Nyvalgte bestyrelsesmedlem Erik Petersen.  
EP gav en orientering om, hvad der pt. arbejdes med i DKK set ud fra FJDs interesser. 
Dommervalget på DKKs udstillinger, har stor betydning for gr. 7 hundene. Det er vigtigt 
for FJD, at dommerne har en jagtlig tilgang, ellers har vi et problem. Dommeraspiranter, 
der indstilles af FJD, vil fremover blive startet op på 3 til 5 racer. Der arrangeres et 
udstillingsseminar i begyndelsen af 2014. muligvis lørdag den 14. januar 2014.  
Tildeling af Cacit. Det skal præciseres at tildeling af Cacit er noget stort, og kan kun 
tildeles komplet fejlfrie hunde.  

                  EP fortsatte … FCI har ønsket denne præcisering omkring uddeling af CACIT -  
                  (Certificat d´Aptitude au Championat International de Travail) og dertil Res. Cacit samt  
                  CAC (Certificat d´Aptitude au Championat – Certifikat kvalitet – CK) i cirkulære af 
                  Februar 2013, men har i år, overfor DKK, udsat fristen til 1. Januar 2015. 
                  På dette tidspunkt skal CACIT og specielt CAC være implementeret i danske regler 
                  (FMR) samtidigt med at en dansk oversættelse til Engelsk skal tilgå FCI (2015). EP er  
                  ”færdig” med en dansk oversættelse til fremlægning på DJU´s næste møde 5. Juni.   
                  Heriblandt må også drøftes, om vi ønsker at bibeholde HP (Hæders Præmie), såfremt  
                  CAC. i fremtiden er at finde i vort danske regelsæt (FMR). EP søger FJD´s opbakning til 
                  at kræve, at fremtidige nye dommeremner mm., der rekrutteres til Grp. 7, findes blandt   
                  FJD- og DKK- medlemmer med jagttegn. ·  
                 

Fremtidens organisation for FJDs specialklubber/racer. (HRA) 
Kan/ skal vi organisere os anderledes internt/eksternt? Der ønskes en diskussion om 
vores tilhørsforhold til f.eks. DJU baseret på emner som økonomi, avl, etc. – Udsat- 

 Kort orientering fra Engelsk Gruppe, herunder dagens Gruppemødet (AD)  
Udgår på grund af tidsnød. 

 Kort orientering fra Kontinental Gruppe, herunder dagens Gruppemødet (HRA)Udgår på 
grund af tidsnød. 

 Formalia (iht. vedtægt, udpegning af sekretær, kasserer og redaktør). Valg af revisorer.  
Kasserer og Redaktøren af Jagthunden fortsætter. BO har meddelt, at han stopper som 
sekretær pr. 31.dec. 2013. Bestyrelsen indrykker et opslag i Jagthunden omk. Ny 
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sekretær. BO udfærdiger et opslag.. Revisorer: Inger Thomsen genvælges, som ny 
revisor indtræder FJDØUs formand Carsten Lundhøj. 

 Opfølgning på tidligere emner, sager etc. 
Intet 

8. Sekretæren: 
 Generel orientering 
 Prøver 
Har været behandlet på begge gruppemøder. Dog skal her gøres opmærksom på 
betænkeligheden ved at DJU bruger en % del, som fradrag i forbindelse med afbud til 
markprøverne. Det gør, at vk-hunde betaler et forholdsvist stor beløb. Et fast beløb ville 
være mere rimeligt. Eks. 70 kr.. 

9. Kassereren: 
 Regnskab 

MC fremlagde det reviderede regnskab for kontorkassen, hun redegjorde for poster, der 
viste væsentlige afvigelser fra regnskabet i 2012 bl.a. tilskuddet fra DJU, der i 2013 er 
faldet med 5000 kr. også den post der hedder kørselsgodtgørelse. Det skyldes, at 
formandskabet har fået efterbetalt kørselsgodtgørelse for flere tilbage år. ligeledes 
gennemgik hun regnskabet for Jagthunden.  
Regnskabet for FJDs prøveaktiviteter kom for kvalitetsprøverne ud med et pænt 
overskud, medens vinderklasserne har underskud. En enkelt prøve med et for stort 
underskud. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 Budget 
Det har indtil nu ikke været kutyme, at fremlægge et budget for kontorkassen. Idet en 
stor del af både indtægter og udgifter ikke er forudsigelig.  
Der var enighed om, FJDs regnskab fremover lægges ud på hjemmesiden.  

10. Jagthunden og FJDs hjemmeside 
 Redaktionen 

FØ fremlagde en fyldig rapport for Jagthunden og hjemmesiden 2013. Den fulde ordlyd 
kan læses i vedhæftede bilag. MC og SSJ ankede over Jagthundens nye klublayout, der 
mangler oplysninger om klubbernes bestyrelser. Der henvises til HRAs orientering 
under pkt. 7. 

 Økonomi 
Behandlet under regnskabsaflæggelsen. 

 Budget 
Blev fremlagt og godkendt på mødet den 14. nov. 2012.  

11. Økonomiudvalget: 
 Rapport fra udvalget ved Carsten Lundhøj. (vedlagt) 
CL henviste til udvalgets referat, som alle har modtaget. Han gjorde opmærksom på, at 
udvalget har et forslag om økonomiske vedtagelsers ikrafttrædelse under pkt.13. 
Bestyrelsen har fået tilsendt udvalgets mødereferat fra 24. april 2013.  

12. Outdoor Event Gram Slot. 
 Der er afsat stadeplads til samtlige specialklubber. Der ønskes så vidt muligt endelig 

tilsagn om deltagelse. Der gives besked til BO hvem der repræsenterer klubberne i den 
fremtidige planlægning. Senest 13. maj, da BO og EC holder møde den 14. maj med 
Gramledelsen (Jesper Tikøb.) 

13. Forslag til behandling/beslutning. 
 DBK har bedt om at få følgende på dagsordenen: 
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 Revurdering af DJUs beslutning af DUVs indstillingsret af dommere til DM. 
Efter en kort drøftelse blev forslaget trukket 

 Specialklubbernes stilling til forslag til ændring af udtagelseskriterierne til DM, herunder 
muligheden for udenlandske hundeførere/ejere at deltage i DM 
Der var bred enighed om, at det fremsatte ændringsforslag er et gruppeanliggende. 
Herefter blev forslaget trukket. 

Henvendelse fra Dansk Land og Strandjagt. 
 Vil der kunne etableres en eller anden kontakt mellem FJD og DJS? Vil det være muligt 

at viderebringe hundestof fra FJD? 
Vi vil tilbyde Dansk Land og Strandjagt et link til FJDs hjemmeside. BO iværksætter. 

Forslag: 
Fra Bent Olsen: 
 Ændring af forretningsordnens pkt. 2, (se bilag)  
 BO redegjorde for forslaget, der blev vedtaget enstemmigt. 
Fra FJDØU: 
 Forslag til vedtagelse af anbefaling fra FJDØU. (Se Bilag) 
 Forslaget omhandler ikrafttrædelser af økonomiske vedtagelser i FJDs bestyrelse.    
     Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Der indføres under pkt. 7 i forretningsordenen følgende tekst: ”Økonomiske vedtagelser 
på FJDs bestyrelsesmøder, det være sig for kontorkassen såvel som for Jagthundens 
vedkommende, først får virkning det efterfølgende regnskabsår”.  

14. Eventuelt. 
MC forslag om udskiftning af ærespræmier i vinderklasserne. Der arbejdes på at finde 
forslag til nye i 2014. 

15. Næste møde 
Fredag den 29. november 2013. kl. 17. 

 


