Kontinental Gruppe _________________________

FJDs kontinentale gruppemøde onsdag den 8. maj 2013. kl. 13.00 på
Hotel Hedegården Valdemar Poulsens vej 4, 7100 Vejle
Følgende deltog i mødet:
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK formand
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Knud Føhns (KF) DVK
Morten Hougaard (MH) DWK
Robert Thrane (RT) GDH
Johanna Jongstra (JJ) DDPH
Carsten Lundhøj (CL) LHK
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst
Referat
1. Fastlæggelse af dagsorden.
OK
2. Underskrift af referat fra 14. november 2013.
Underskrevet
3. Forhandlinger med JGHV – status, se bilag 1 (protokol m.m. fra møde med WSK, JGHV)
HRA gav en orientering fra et møde, mellem Wolf Schmidt Körby, JGHVs Vizepräsident,
Henrik Raae Andersen og Carsten Lundhøj, samt kommenterede det tilsendte materiale.
Mødereferatet og kontrakten er på tysk, og ønskes snarest oversat til dansk. En opgave,
som CL påtog sig.
TM præciserede, at det er de deltagende specialklubber, der bærer den økonomiske
byrde. DRK og GDH deltager ikke.
CL forventede, at de resterende klubber, der har givet forhåndstilsagn også bakker op om
projektet. Oversættelsen forventes færdig medio juni med henblik på at de deltagende
klubber, kan afholde et møde fredag den 14. juni i Ejby‐hallen, kl. 15. GDH inviteres med.

4. Fremtidens organisation for FJDs specialklubber/racer
HRA gav et oplæg, hvor han kom ind på bl.a. arbejdet i og organisationen DJU.
Foranlediget af FJDØUs referat á 24. april 2013, hvor udvalget havde gjort sig tanker om
økonomien i DJU, drøftedes DJUs rolle i forhold til FJD og FJDs specialklubbers økonomi.
Flere fremkom med tanker og synspunkter – også i historisk perspektiv.
Det vækker bekymring, at særligt DJ’s repræsentanter ønsker øget indflydelse på
udformningen af div. prøveregler og dermed det grundlag, hvorpå specialklubberne
bygger store dele af deres avlsarbejde. Udformningen af prøveregler er af afgørende
betydning for specialklubberne, hvorfor FJD ønsker høringsret og maksimal indflydelse
på udformning af div. prøveregler.
TM bemærkede, at det ikke er uvæsentlig at komme i dialog med DJU om deres
synspunkter. Det overvejende synspunkt var dog, at DJU er en ”tung” organisation at
arbejde med.
5. Indstilling af dommere til de kontinentale vinderklasser i 2014.
Man indstillede ordførende + 2.
6. Kort orientering vedr. ændret praksis af indstilling af dommere til DM (DUV indstiller til
DJUs bestyrelse).
Tages op på fællesmødet
7. Kort orientering fra forårets prøver.
Trods vejret lykkedes det, at få afviklet alle forårets prøver. Dog måtte
Vordingborgprøven og Eggerslevmagleprøven flyttes til april måned. Antallet af
startende hunde ser ud til at ligge på nogenlunde samme antal som de foregående år.
Vi har haft problemer med at få de bestilte præmieglas hjem til tiden. Så enkelte
prøveleder har ikke haft glas nok.
Vinderklasser 2013. Alle prøver er på plads og dommerne har givet tilsagn. Den 5.
vinderprøve afholdes ved Vordingborg med Kaj Olsen som prøveleder lørdag den 5. okt.
FJDs int. Vinderkl. Afholdes ved Hellevad med Hans Martin som prøveleder, fredag den 4.
okt.
8. Ønsker vi at afholde en ekstra vinderklasse efter DM i efteråret 2013? Hvis ja, skal vi
finde terræn og to dommere.
Er besluttet. HMC undersøger om prøven kan afholdes ved Hellevad den 19. eller 20. okt.
HMC og BO finder dommere.
9. Outdoor Event Gram Slot den 7. og 8. september 2013. Bilag 2, 3 og 4
Der er afsat stadeplads til samtlige klubber plus Markvildtudvalget og FJD. Derfor er det
nødvendigt, at alle klubber, oplyser kontaktperson til BO senest mandag den 13. maj. BO
har aftalt et møde med Jesper Tikøb, der er arrangør af eventen, tirsdag den 14. maj, her
deltager også EC som repræsentant for markvildtudvalget. Herom refereres senere.
10. Ønske om drøftelse af pkt. 3s tre sidste afsnit i DJUs ref. fra 13.10.2012. (Torben Mørup),
se bilag 5
TM oplyste, at han havde fået svar på bilag 5 under pkt. 3

Der var enighed om, at projektet styres af de klubber, som deltager i projektet. Dette
gælder også med hensyn til dommeruddannelsen m.m.
11. Forslag til nye Fuldbrugsprøveregler, se bilag 6
Forslaget er fremsendt for sent til, at man har kunnet bearbejde det tilstrækkeligt, man
drøftede de markerede afsnit, men besluttede at sende forslaget ud i specialklubberne.
FJDs kontinentale gruppe vil have mulighed for høring inden noget besluttes.
12. Eventuelt
HRA uddelte ros til gruppens medlemmer for et godt og konstruktivt møde.
13. Næste møde. ? Skal det være i forbindelse med fællesmødet den 29. nov. eller onsdag
den 13. nov. 2013, som vi aftalte?

