FJDs kontinentale gruppemøde
Onsdag den 12. november 2014 kl. 15:00
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

Referat
Følgende deltog i mødet
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK formand
Anders Mortensen (AM) DVK
Morten Hougaard (MH) DWK
Johanna Jongstra (JJ) DDPH
Robert Trane (RT) GDH
Carsten Lundhøj (CL) LHK
Torben Mørup (TM) DRK
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst
Jette Veggerby (JV) sekretær
Afbud fra Hans Martin Christensen (HMC) KH, som sendte suppleant Karl Georg Kristensen
(stemmeberettiget) og Villy Andersen

HRA bød velkommen til mødet samt til Karl Georg og Villy, fra KH.
1. Fastlæggelse af DO
Ingen havde nye punkter til DO.

2. Opfølgning på gruppemødet 22.10 2014
Iht. referat samt underskrivelse af samme og fra mødet den 14. maj. Begge referater blev
underskrevet.
3. DJU
Seneste møde afholdt den 11/6 – referat er blevet offentliggjort. Sekretær Aage Stenhøj er
sygemeldt i ca. 6 uge. Han klarer sine opgaver fra hjemmeadressen. Der er kommet en
efterlysning fra Dommerudvalget, fordi man mangler dommerelever. Der er 3
dommerelever, som er faldet fra. Vi skal forsøge at finde nogle emner i de enkelte klubber.
Der har været infomøder for at få nye emner, men der har ikke været den fornødne
tilslutning. TM vil gerne uddanne dem som er godkendt, så de kan komme i gang nu i primo
2015.
Der var enighed om, at nogle mulige dommeremner ikke begynder uddannelsen, f.eks. pga.
ordblindhed. Derfor blev den svenske model med pointsystem diskuteret, da dette vil
kunne hjælpe ordblinde, der således ikke skal skrive en fristil, hvis der er et pointsystem at
læne sig op af. Ligeledes blev kriterierne for at blive dommer vendt. Såfremt nogle af
klubberne vælger dommeremner, der kan dispenseres for, vil HRA og AD argumentere
herfor i DJU. Der var enighed om, at man gerne vil tiltrække flere til dommergerningen.
Det blev besluttet at lave en indstilling til Dommerudvalget, der skal, starte en debat de
nuværende skriftlige kritikker versus kritikker baseret på et pointsystem, der dog også skal
indeholde en kort skriftlig kritik. HRA laver indstillingen til DJU.
Debatten om kriterierne for at blive indstillet til dommergerningen ønskes også rejst i DJU.
4. DKK – status vedr. valg til DKK´s bestyrelse ultimo 2014
Et absolut flertal af klubberne gav udtryk for at de respekterede det demokratiske valg af
Henrik Raae Andersen, som FJD's kontinentale kandidat til Dansk Kennel Klubs bestyrelse.
Det blev pointeret at drøftelser og afstemning foregik rettidigt, dels på gruppemødet den
22. oktober, dels med afsluttende stemmeafgivelse pr. 30 oktober 2014, samt indstilling til
DKK samme dag.
Uagtet de syv andre klubbers indstilling meddelte TM, at Dansk Ruhår Klub opstiller sin
egen kandidat til valget.
5. DJ ‐ Deltagelse i møder – Udsætningsforlig 2017
Sidste møde på Kalø og det udsendte referat blev sat til debat. Der var nogle få
kommentarer til referatet, men flere udtrykte skuffelse DJ´s strategi og holdninger, der
kom til udtryk på mødet. Der var enighed om, at vi ønsker, at DJ i de kommende
forhandlinger, skal fastholde de udsætningsregler, der er og at de skal forvaltes med frihed
under ansvar. Ligeledes var der enighed om, at reglerne for udsætning til en hver tid skal
overholdes.
6. Information fra sekretæren
a. Kort orientering fra efterårets prøver
b. Dommere og prøveledere vinderklasse
Det blev besluttet at flytte punktet til bestyrelsesmødet.
7. Evt.
Der var intet til dette punkt.
8. Næste møde

Aftales på bestyrelsesmødet.
Mødet sluttede 16:50
Jette Veggerby
Referent

