Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

FJDs bestyrelsesmøde fredag den 29. november 2013 kl. 17.00
på Fjeldsted Skovkro, St. Landevej 92, 5592 Ejby
Uden for dagsorden.
Bent O. Rasmussen DJ, kommer og giver en kort status vedr. møderækken m.m.
omkring oprettelse af markvildtlav.

Følgendedeltog i mødet:
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK formand.
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Knud Føhns (KF) DVK
Anders Mortensen (AM) DVK
Morten Hougaard (MH) DWK
Kenneth Lange (KL) GDH
Carsten Lundhøj (CL) LK
Johanna Jongstra (JJ) DDPH
Eline Noiesen (EN) DRK
Flemming Sørensen (JS) DPK
Erling Clausen (EC) ESK
Anton Dahl (AD) DGSK næstformand
Erik Rimmen (ER) DISK
Søren Stenhøj Jørgensen )SSJ) DBK
Flemming Østergaard (FØ) redaktør Jagthunden
Minna Clausen (MC) kasserer
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst
Bent Olsen (BO) sekretær.
Afbud fra Torben Mørup DRK og Frank Elmer GDH begge har sendt
suppleanter.

Referat.
1. Fastlæggelse af dagsorden.
Pkt. 5 udgår og efterfølgende punkter rykkes en mummering. Det
samme foreslås for pkt.9, der rykkes til pkt. 6
2. Underskrivelse af referater.
 Der er 2 referater, som skal underskrives. Den 8. maj 2013 og 23.
september 2013.
Begge blev underskrevet og godkendt. Sendes til Torben Mørup for
underskrift.
3. Marvildtudvalget m.m.
 Rapport fra markvildtudvalget ved Fl Østergaard
(Bilag 1 budget markvildtudvalget)
FØ gav et fyldigt referat af årets arbejde, der vedlægges et skriftligt
referat.
4. Jagthunden og FJDs hjemmeside
 Redaktion.
FØ pegede på, at det godt kunne være en god ide , hvis klubredaktører
og klub webmaster kunne deltage i klubbernes bestyrelsesmøder. Han
vævnte også at DJU bruger forholdsvis meget plads i Jagthunden. Der
vedlægges et skriftligt notat fra FØ.
 Økonomi
 ( bilag 2 Jagthundens budget)
Godkendt

5. Formandskabet.
 Generel orientering (bl. DJU samarbejdspartnere etc.)ved Henrik Raae
Andersen og Anton Dahl.
AD nævnte, at der fremover kan afholdes efterårmarkprøver helt frem
til 30. november. Det gælder alle typer af prøver. Samtidig ville det
være godt med en kortere tilmeldingsfrist til brugsprøver.
AD gjorde klart, at den engelske gruppe, henstiller til DJU, at de ekstra
vinderklasser bliver gjort permanente for engelske hunde .Vi skal se på
reglerne for at dømme ”et holds vinderklasserne”, bl.a. er der, ifølge
flere af dommerne, intet behov for lodtrækning, idet nødvendig
afprøvning kan foregå helt indtil matchningen.

HRA: den kontinentale ønsker i stedet for ekstra vk. at satse på en
udvidelse af bla. Fuldbrugsprøverne.
DJU:
 Der har været afholdt ordinære møder i juni og oktober samt et
ekstraordinært i august. Referaterne fra de ordinære møder er udsendt
og offentliggjorte. Fra det ekstraordinære møde i august blev det
besluttet at udarbejde et fortroligt arbejdsreferat samt et
beslutningsreferat.
 AD og jeg fastholder den kurs, vi har lagt og fået jeres opbakning til med
henblik på at sikre FJDs specialklubber maksimal indflydelse nu og
fremover på alle områder i samarbejdet.
 Revision af Fuldbrugsprøveregler pågår forventes afsluttet primo 2014
 FMR er revideret, udsendt og offentliggjorte med ændringer. Er
ligeledes oversat til engelsk.
 Efterårsmarkprøver kan nu afholdes frem til 30.11
 Der bliver afholdt prøvelederseminar i februar 2014.

DJ:
 Der blev i dette efterår ikke annonceret og afholdt det forventede
antal kvalitetsklasser på Sjælland. Det lykkedes dog at etablere en
prøve for kontinentale hunde i elvte time. Ligesom det med ADs
mellemkomst lykkedes at etablere en prøve for engelske hunde. VI
har de sidste to år tilbudt at afholde de prøver, DJ ikke ser sig i stand
til at arrangerer. Desværre har man ikke taget imod tilbuddet.
 FJD er ikke på nuværende tidspunkt blevet inddraget i arbejdet med
den nye Hubertusjagtprøve.
 Der er overvejende positive tilbagemeldinger på infomøderne om
dannelsen af markvildtlav. DJ, Kalø har implementeret flere af vore
forslag efter evalueringen af forårets møder. I det hele taget har vi
et særdeles godt samarbejde med Ole Noe og hans stab på Kalø.
Senest havde vi et meget positivt møde på Kalø 19.11 hvor FØ og jeg
deltog.
DKK:

 Jeg har forsat et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med
DKK. Senest ifm. DKKs høringssvar vedr. Mark‐ og vejfredningsloven
samt Hundeloven.
 Samarbejdet omkring det forestående Eksteriørdommerseminar
forløber godt og planmæssigt.
6. Sekretær.
 Efterårets prøver.
Efterårets prøver er behandlet i grupperne.
 Andet.
Det ville være ønskeligt, hvis de, der melder afbud til møderne,
henvender sig til sekretæren og ikke kun til formanden, da det er
sekretæren, der planlægger det praktiske så om lokaler, middag m.m..
Det gælder også når der tilmeldes en suppleant.
 Udpegning af ny sekretær.
Der foreligger cv fra to interesserede personer. Disse to cvér vil blive
udsendt til bestyrelsens medlemmer senest en uge før mødet. (der er
selvfølgelig tavshedspligt desangående). Er udsendt 22.11.13.
Bestyrelsen gennemgik de indsendte ansøgninger og besluttede sig for at
udpege, Jette Veggerby, Friggsvej 20, Sdr. Onsild, 9500 Hobro.
HRA tager hurtigst muligt kontakt til Jette Veggerby.
BO har invilliget i, at hjælpe med oprettelsen af forårsprøverne og deltage
på de kommende prøvelederseminarer, der afvikles i februar måned.
Samtidig vil han være til rådighed som støtte hen over foråret.

7. Kasserer. Herunder økonomiudvalget
 Status
MC gav en kort status over regnskabet. Her kom hun ind på proceduren
i det tilfælde, hvor FJD har en skyldner, der trods gentagne forsikringer
om at indbetale det skyldige beløb, alligevel ikke overholder ingået
aftale. Formandskabet vil sammen med kassereren udarbejde
retningslinjer for sådanne tilfælde.
 Andet.
Prøvelederne får efter afholdt prøve igennem en af dommerne en
hilsen med tak fra FJD. Dette i form af en god flaske vin eller andet.
Proceduren er lidt besværligt. Derfor vil Kassereren og sekretæren fra
2014 foreslå, at vi i stedet sender alle vore prøveledere en lille gave til
jul. Første gang julen 2014. Godkendt af bestyrelsen.

8. Forslag til behandling / beslutning.
 Drøftelse af Vinderklasse efter DM og FJDs indstilling til DJU.
Er drøftet tidligere på mødet. Indstillingen sker på førstkommende
på foranledning af AD.
 Korthårsklubben fremlægger forslag til behandling i DJU
( se bilag 3).
Bestyrelsen kan godt se problematikken og anbefaler indstillingen.
Fremsendes af sekretæren.
 Vedtagelse af revideret bilag 2 til forretningsordenen (markprøver)
se bilag 4.
Der var ændringer og tilføjelser til bilaget, bestyrelsen
forhåndsgodkender med de fremkomne.
9. Eventuelt.
HMC var utilfreds med, at klubberne ikke kan få lov til at reklamere for
egne racer på FJDs udstilling. Det gav anledning til, en kort drøftelse af
udstillingens forhold til FJD. Har udstillingen, et udstillingudvalg uden
for FJDs indflydelse, der har tilladelse til at brugeFJDs logo?
SSJ Vi må på næste møde have en evaluering på de tiltag, der er sket
siden vi på FJDs møde den 18. maj 2011, hvor vi besluttede at lave en
økonomisk 0 løsning i 3 år. Vi skal invitere Udstillingsudvalgets
formand med på bestyrelsesmødet i maj måned 2014.
10.Næste møde.
Næste møde 14. maj 2014 kl. 17.00 på Fjeldsted Skovkro.
Mødet slut kl. 19.10.

