Referat af FJD’s engelske gruppemøde
Onsdag den 10. maj 2016 kl. 15:00
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

Christian Johansen (CJ) PK Formand
Erik Rimmen (ER) DISK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Erling Clausen (EC) ESK
Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK
Ingerlise Rasmussen sekretær i FJD og referent på mødet

Dagsorden var:
1. Underskrift af referat af mødet den 11.11.15
2. Forslag til dommere på FJDs efterårs VK 2017
3. Planlægning af FJDs VKer efter DM 2016.
4. Bibeholdelse af begrebet “ IKKE FOR FUGL”.
5. Oprettelse af mellemklasse
6. Skovfugleprøve (Nye regler)
7. Valgprocedure i DJU
8. Valg til DKK i 2017
9. Valg af formand – næstformand og to forretningsmedlemmer.
10. Referat fra mødet i Markedsudvalget
11. Eventuelt. (Under eventuelt drøftes annonce i jæger)
Følgende blev besluttet:
Ad. 1.: Referat fra seneste gruppemøde godkendt og underskrevet.
Ad. 2.: FJD’s vinderklasse i 2017 afholdes ved Bramming.
Som dommere inviteres: ordf. Søren Stenhøj Jørgensen, Thomas Klit og Mogens Vestergaard,
som reserve Niels Erik Krüger.
Ingerlise inviterer dommerne.
Ad. 3.: Det blev besluttet at holde 3 vinderklasser efter DM 2016 henholdsvis i Jylland, Fyn og
Sjælland. CJ kontakter Børge Sommer for at spørge om de vil afholde prøven i Jylland.
Enighed om følgende dommere:
Jylland: ordf. Poul Aagaard og Jan Koch
Sjælland: Ordf. Poul Vestervang og Claus Raahauge
Fyn: Ordf. Jørgen Gordon Andersen og Anders Varming.
Børge har sagt OK – Alex overvejer(Fyn) Erling taler med Jan Lorentzen.
Ingerlise inviterer dommerne.
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Ad. 4.: Blev drøftet, 1 var for betegnelsen ikke for fugl og 3 ville droppe betegnelsen ikke for fugl.
ESK, DPK, DGSK og DBK oplyste, at forholdte var blevet behandlet på de respektive klubbers
generalforsamlinger. DISK har endnu ikke afholdt generalforsamling
Hver klub indberetter til DJU deres stillingtagen.
Ad. 5.: CJ mente at der ikke var interesse for en mellemklasse. ERFA grupperne og
specialklubberne sagde nej til mellemklasserne, ESK, DPK, DGSK og DBK oplyste, at forholdte var
blevet behandlet på de respektive klubbers generalforsamlinger. DISK har endnu ikke afholdt
generalforsamling. Dermed var konklusionen et klart nej til en mellemklasse. Hver klub
indberetter til DJU.
Ad. 6.: Gennemgås på fællesmødet.
Ad. 7.: CJ foreslog, at forslagene til DJUs udvalg, stiles til DJU’s revision da det ville løsne op for
eventuel mistænkeliggørelse. ÁPJ var enig, da der ikke ville være så meget
hemmelighedskræmmeri.
SSJ mener det ville være mere demokratisk, hvis det blev stilet til revisionen. ÁPJ synes, at når
der er truffet en beslutning, skal man bakken den op. ER vil støtte den opstillede kandidat.
Der var således bred enighed om at revisionen i DJU modtager forslagene til kandidater. CJ tager
forslaget med til DJU, herunder at ved ringe til DJUs revisor kunne få oplyst hvem der havde
foreslået kandidaten.
Ad. 8.: CJ: Hvis FJD ikke anbefaler en person til DKKs bestyrelse, får vi ingen valgt.
Der er fra Erik Petersen indstillet en kandidat. Gruppen kunne umiddelbart ikke alle gå ind for
den nævnte kandidat, men ønskede betænkningstid.
Skal indstilles inden 01.11.16
Ad. 9.: CJ og FE stillede deres kandidat til rådighed. CJ blev foreslået genvalgt.
SSJ og ÁPJ blev foreslået til forretningsudvalget. SSJ fik 3 stemmer og ÁPJ fik 2 stemmer, dermed
blev SSJ indstillet.
Ad. 10.: CJ og EC deltog i møde med Markedsudvalget, der skete for lidt, mødes uformelt 1 gang
om året i Markedsudvalget. Det er op til den enkelte klub at klare markedsførings opgaven.
Drøftede at lave regulære træningscentre med henblik på dressur i FJD regi målrettet for stående
jagthunde.
Ad. 11.: CJ oplyste at annonce i Jægeren ikke er FJD’s opgave men specialklubbernes. Hver
specialklub betaler 1.500 kr årligt.
ÁPJ var inde på at lave en hjemmeside i stedet for en annonce i Jægeren.
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SSJ mente at man kunne bruge pengene mere fornuftigt end på en annonce, hvor ER var
bekymret for om det kunne have betydning for artikler om den stående hund i bladet i
fremtiden, hvis man ikke have en annonce i Jægeren.
EC foreslog, at de 5 engelske klubber går sammen om større arrangementer fremadrettet, da der
bliver færre medlemmer i specialklubberne. Kunne eventuelt afprøves i 2017 hvor hver
specialklub skal stå for en aktivitet. Efterfølgende stillingtagen til om der er basis for en
familiedag i Jylland og på Fyn.

