Christian Johansen (CJ) PK Formand
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Erling Clausen (EC) ESK
Brian Hinge Krog (BHK) DISK
Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK
Allan Nissen (AN) gæst ESK
Flemming Østergaard (FØ)
Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær

Referat FJDs engelske gruppemøde
Onsdag den 10. maj 2017 kl. 15:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

1. Underskrift af referat fra mødet den 22.11.16.
Referat blev underskrevet.
2. Afholdelse af og forslag til dommere på FJDs VK 2018.
2018 Gl. Toftegaard
Dommere:
(ordf.) Poul Erik Dahl
Jens Hansen
Brian Krog
Reserve Christian Frøkjær.
VK efter DM der skal som minimum være11 hunde for at prøven afholdes og antal hunde på prøven
øges til 20, hvis tilladelsen ikke forhindrer det.
EC tager 1 prøve og 1 prøve på Sjælland. EC tager kontakt til Jan Lorentzen.
3. Forslag til vedtægtsændringer.
a) Fra Dansk Ruhaars Klub
Afstemning om Formand – Næstformand og FU medlemmer hvert 2. år.

b) Fra FJDs forretningsudvalg.
Fastlægges af kontingent på november mødet, og udsendelse af referater indenfor 14. dage.
Begge forslag blev godkendt.
4. Gennemgang af høringssvar fra specialklubberne.
CJ gennemgik svarene.
Forslag fra Thomas Moltesen og CJ blev afvist. Der var forslag om, at indfører CJs forslag i
vejledningen i FMR og drøfte det i ERFA grupperne.
Der var enighed om punkterne.
Der blev diskuteret CK kontra HP. Hvis 1. førstevinder i VK tildeles CK, skal den have CACIT.
Punkt 14: Den engelske gruppe ønsker at bibeholde udtagelsen til DM. Pkt.A.
5. Udpegning af sekretær, kasserer og redaktør af Jagthunden
Genvalg.
6. Valg af revisorer.
Genvalg.
7. Markprøveplan for 2019.
Markprøveplanen rykket 1 uge frem i 2019. Eventuelt rykke markprøveplanen frem ad rettet med 1
uge. Man skal se på dato fremfor ugenummer.
Det kan være et problem med afholdelse af Forårsmesterskabet, hvor rapsen er blevet for høj.
ESK har ikke fået svar på ansøgning af afholdelse af 100 års jubilæumsprøve i 2018, ESK er langt i
planlægningen. Er på dagsordenen til DJU møde den 22.05.17.
Når der er 100 års jubilæum er der i princippet frie hænder til afholdelse af vinderklasse og andre
prøver.
8. Klub 5 i den kontinentale gruppe ønsker at afholde en kvalitetsprøve efterår.
DJU har sagt OK – jævnfør referat fra mødet den 31.01.17 – under forudsætning af, at FJDs
bestyrelse godkender det.
OK fra engelsk gruppe.
9. Eventuelt.
Ingerlise udarbejder en samlet ansøgning fra FJD om at Conny Jacobsen og Vini Buchard Larsen
kan dømme alle racer. Hvis det besluttes i bestyrelsen.
EC påtænker at afholde ringsekretær seminar igen til næste år.

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 koster ca. 20.000 at blive uddannet til udstillingsdommer.
Markprøvedommer aspiranterne godkendt.

