FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR SPECIALKLUBBER FOR STÅENDE
JAGTHUNDE I DANMARK

Referat FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 10.05.2017 kl. 17:00 Ejby Hallerne,
Halvej 5, 5592 Ejby

Deltagere:
Christian Johansen (CJD PK Formand
Frank Elmer (FE) GDH Næstformand
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Erling Clausen (EC) ESK
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH
Brian Hinge Krog (BHK) DISK
Rune Riishøj (RR) DMK
Jens Toft (JT) DRK
Anders Mortensen (AM) DVK,
Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK
Gitte Finnich Pedersen (GFP)
Afbud Carsten Lundhøj (CL) LH, der sendte Gitte Becher
Afbud fra Morten Hougaard (MH) DWK
Allan Nissen (AN) gæst ESK
Flemming Østergaard (FØ), Redaktør Jagthunden
Ole Dahl Madsen (ODM) kasserer
Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær

Pkt. 1 Underskrift af referat fra mødet den 22.11.16.
Underskrevet.
Pkt. 2 Opfølgning af referat fra mødet den 22.11.16.
Ingen spørgsmål.
Pkt. 3 Orientering ved formanden.
DJU møde 31. januar var det blevet pointeret, at der ikke må være personlige angreb på
facebook.
Nye dommerelever godkendt.
Pkt. 4 Forslag til ændring af vedtægter indsendt af Dansk Ruhaars Klub.
Godkendt i begge grupper. Forslaget træder i kraft den 11.05.17.
.
Pkt. 4a Forslag fra Forretningsudvalget til ændring af vedtægter.
Frist på 14 dage i stedet for 1 uge for udsendelse af referat blev godkendt.
Fastlæggelse af kontingent på november mødet blev godkendt.
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Pkt. 5 Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af FJDs regnskab for 2016 og
meddelse af descharge.
Der henvises til det udsendte.
Kontorkassen: Udgifterne er faldet drastisk.
Fra 01.05.2017 er det statens takst til kørsel på 1,93 kr./km der gælder.
Kontorartikler og porto reduceret.
Diverse posten afviger, grundet omkostninger til VM og tab af glas på 8.260 kr.
Forsendelse status quo.
Resultat før renter 38.000 hvilket matcher budgettet.
Aktiver 56.000 kr.
Egenkapital ultimo 2016 på 190.000 kr.
Ros til ODM.
Begge regnskaber blev godkendt og der blev givet descharge..
Pkt. 6 Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af revideret budget for 2017.
Der henvises til det udsendte.
ODM og IR får hver 35.000.
Jagthunden har et overskud på 90.000.
Overskud på forårsprøverne ca. 30.000. Bilag over markprøveresultater sendes ud af
ODM.
Når vi kommer frem til november mødet bliver der lavet et budget forslag og
medlemskontingent fastlægges.
Målet på vinderklasser efter DM er, at der skal der minimum være 10 hunde og tilladelse
op til 20 hunde, hvis der ikke er forhindringer.
Pkt. 7 Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af “ Jagthundens regnskab for 2016
og revideret budget for 2017.
Vinderklasserne har en dårligere økonomi og de øvrige prøver giver overskud.
I foråret 2017 et overskud på 23.000 på kvalitetsprøverne.
Pkt. 7. Jagthundens regnskab blev behandlet under pkt.5.
Pkt. 8. Fremlæggelse af høringssvar fra specialklubberne og vedtagelse af svar til
DJU.
§ 10 Antal vinderprøver – Teksten er godkendt.
§ 11 CK eller HP – Det kom frem på mødet den 10.05.17 i FJDs bestyrelse at “ Hvis man
tildeler en 1. vinder i VK - CK, så skal hunden have Cacit.
Ligeledes at DKK har tidligere underkendt anvendelsen af CK. Hvis det er tilfældet ønskes
HP videreført.
§ 12 Reglen på 24 mdr. for deltagelse i ungdomsklassen fastholdes. “ Forsøget med 36
mdr. afsluttes inden efterår 2017.
§ 13 Forslaget vedr. ændring af reglerne for championat – ændres ikke.
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§ 14 De nye tekster i begge forslag godkendes. Teksten vedr. doping godkendes.
§ 16 Dommeropgaver vedr. DM – Den nye tekst godkendes.
Udvælgelse af domre til DM – den nuværende regel fortsætter. DJs forslag afvises.
§ 20 Den nye tekst godkendes, dog slettes “ orange “ og erstattes af “ Signalfarve”.
§ 24 Den nye tekst godkendes og DUVs forslag vedr. 7c godkendes.
§ 24 Den nye tekst godkendes.
§ 13 Den foreslåede tekst til “ Ræveslæbsprøver “ godkendes.
Udtagelse af hunde til DM – Flertallet i den engelske gruppe ønsker forslag A og flertallet
den kontinentale gruppe ønsker forslag B.

Pkt. 9. Fremlæggelse af grupperapporter
Den kontinentale gruppe og engelsk gruppe støtter kvalitetsprøve i Klub 5 regi om
efteråret.
Hvis man er forhindret pga af at dømme eller være terrænleder får man lov til at møde på
2 af eksempelvis DKK’s vinderklasse.
Flytte prøverne 1 uge frem, da det er på grænsen af at man kan gå i rapsmarkerne og
fuglene flytter sig.
Pkt. 10. Fastlæggelse af kontingenter, gebyrer for det kommende regnskabsår.
Udsættes til november mødet.
Pkt. 11 Forslag til oprettelse af Facebook side for FJD.
FØ kan anvende 1.000 kr til oprettelse af en Facebook side for FJD.
I øvrigt oplyser FØ, at facebooksiden ikke kommer til at koste FJD 1 krone.
Pkt. 12. Fremlæggelse og gennemgang af udvalgsrapporter.
a) Jagthunden
Vi forsøger hele tiden, at udvikle Jagthunden og gøre det bedre.
Vi har netop tilknyttet Bjarne Hansen fra Ruhårsklubben. Bjarne er prof. grafiker og
tidligere layoutet på såvel jæger som DJs medlemsblad. Bjarne vil være behjælpelig med
gode ideer til god opsætning og layout.
Vi har haft nogle problemer med distribution af Jagthunden her i foråret. Skurken er Post
Nord. Vi regner med det er løst.
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CJ foreslog at man drøfter Asgeirs forslag i bestyrelserne ( forslag udsendes) og at
forslaget ville komme på dagsordenen på november mødet. Forsinkelser ved udsendelsen
af Jagthunden blev drøftet.
Jagthunden bliver lagt ud på hjemmesiden 1 måned efter den er sendt ud.
Rapporten er taget til efterretning.

b) Markvildtudvalget
Henviser til udsendt rapport.
Det blev vedtaget at Carl Christian Pedersen skulle tildeles Markvildtprisen.
Der er planlagt 7 markvandringer i 2017 samt deltagelse på 3 messer/dyrskuer.
Eventuelt kortlægning af markprøve terrænerne og får opdateret kontaktpersoner.
Erling Clausen, Flemming Østergaard og Flemming Nielsen træder ud af udvalget.
Rapporten blev taget til efterretning.
c) Agerhønsefonden
Agerhønsefonden kører uforandret.
d) Sekretæren
Der har været afholdt 17 prøver og 1 blev aflyst grundet for få tilmeldinger
Der deltog 25 udenlandske hunde på FJDs prøver.
Der startede 4 ( heraf 1 udenlandsk) engelske unghunde over 24 måneder ud af 90
startende hunde og
11 kontinentale ud af 63 startende hunde.
I alt 201 startende engelske hunde og 194 startende kontinentale hunde på forårets
prøver.
e) Gruppen vedr. erstatninger.
Rune har lavet et oplæg. Jagtforsikringen er overgået til et nyt selskab. Fremover er det
Tryg Forsikring der overtager vedrørende erstatning af hunde. Oplæg udsendes og det
drøftes på november mødet. FN foreslog at man afholder et møde med Tryg.
Pkt. 13. Udpegning af sekretær og kasserer.
Genvalg.
Pkt. 14. Udpegning af redaktør af “ Jagthunden” og webmaster for www.fjd.dk.
Genvalg.
Pkt. 15 . Valg af to revisorer.
Genvalg.
Pkt. 16. Valg til udvalg
Flemming Nielsen, Erling Clausen og Flemming Østergaard trækker sig fra
markvildtudvalget men fortsætter som personer tilknyttet udvalget og løser adhoc-opgaver.
Valgt til ny formand Peter Due og derudover Jacob Albæk og Brian Hinge Krog.
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Pkt. 17. Andre punkter af fælles interesse.
Næste møde den 14 november 2017
Pkt. 18. Eventuelt.
ESK har 100 års jubilæum i 2018 og vil holde prøver fra 19 til 25 marts og en udstilling for
alle racer i gruppe 7.
Der er 2 hovedsponsorer på FJD’s udstilling og på FJDs hjemmeside er andre sponsorer
på hjemmesiden (de faste sponsorer som står i højre side).
Conni Jacobsen og Winnie Beuchert Larsen har forespurgt om FJD vil lave en samlet
ansøgning, så de er fri for at spørge hver enkelt klub, der sendes en fælles ansøgning fra
FJD.
Hvis de 5 engelske klubber hver finder 2-3 som var interesseret i at blive uddannet til
udstillingsdommere, er der mulighed for at de 5 engelske klubber kunne samarbejde og
yde økonomisk bistand, da det for den enkelte koster ca. 20.000 at blive uddannet til
udstillingsdommer.

