Referat FJDs engelske gruppemøde
Onsdag den 8. november 2017 kl. 15:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby
Deltagere:
Christian Johansen (CJ) D PK, Formand
Brian Hinge Krog (BHK) DISK
Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK
Erling Clausen (EC) ESK
Allan Nissen (AN) ESK
Afbud Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK sendte Claus Raahauge (CR)
Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær
1. Underskrift af referat fra mødet den 10.05.17.
Referat godkendt og underskrevet.
2. Forslag til kandidater til DJUs udvalg.
Dommerudvalget: Et flertal indstillede Brian Hinge Krog
Markprøveudvalget: Genvalg af Bjarne Kleis.
3. Vinderklasser efter DM 2018.
Hvis der mindre end 11 hunde tilmeldt prøven, skal den aflyses. Prøverne i VK efter DM er ikke en
del af FMR. Det er holdningen, at reglerne fremover skal være en del af FMR.
Desuden skal det tages op i DJU om man må dele prøven op i flere hold, hvis der er mange
tilmeldinger.
Dommere Sjælland: ordf. Jørgen Gordon Andersen og John Bak (reserve Claus Raahauge)
Dommere Sejstrup: ordf. Poul Valdemar Nielsen og Thomas Klit (reserve Allan Nissen/Flemming
Sørensen)
4. Planer for afholdelse af markprøver (2018, 2019 og 2020)
CJ har protesteret mod planen for afholdelse af markprøver i 2020, vil gerne have rykket 1 uge
frem i foråret 2020.
5. Samarbejde i den engelske gruppe.
Efter ønske fra ESK – DGSK og DISK blev pkt. 4.1 fra DJUs referat fra mødet den 14.10.17 drøftet.

DJU har svaret de tre klubber på en klagesag, som de tre klubber havde indsendt vedr. en
dommers sprogbrug. De tre fandt sprogbruget nedsættende for ” dommerstanden”.
De tre klubber har svaret DJU og har med svaret konstateret at for de tre klubbers vedkommende
er ”sagen færdig debatteret”. APJ fremførte at DJUs bestyrelse har tilsendt de tre engelske
formænd en – efter vor mening – helt uberettiget irettesættelse. I forlængelse heraf spurgte APJ
hvilken holdning FJDs to repræsentanter havde indtaget til mødet i DJUs bestyrelse hvor den
irettesættelse blev formuleret og vedtaget.
CJ ønskede ikke, at gå i detailler om hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer havde udtalt om
dette punkt. Dette var også gældende for ham selv. CJ henviste til referatet fra DJUs
bestyrelsesmøde den 14.10.17. APJ konstaterede ” det er også et svar ”
CJ anmodede en tiltrængt forbedring af samarbejdet i den engelske gruppe.

6. Eventuelt.

Der er nedsat et arbejdsudvalg som skal udarbejde vedtægter for repræsentantskabet i ” den nye
organisation”. Udvalgets sammensætning blev drøftet.

