Referat
FJDs kontinentale gruppemøde
Torsdag den 21. maj 2015 kl. 15:00
på Hotel Hedegården, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle
Frank Elmer (FE) GDH – Næstformand i FJD
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK
Anders Mortensen (AM) DVK
Morten Hougaard (MH) DWK
Carsten Lundhøj (CL) LH
Just Mikkelsen (JM) LH – (godkendt ekstra deltager)
Johanna Jongstra (JJ) DDPK
Torben Mørup (TM) DRK – (fra kl. Ca. 16:15)
Karl Georg Kristensen (KGK) KH
Kim Geisler Kristensen (KimGK) – (KJS gæst)
Jette Veggerby (JV) sekretær

1. Indledning ved næstformanden
Næstformanden bød velkommen og foretog en kort gennemgang af de sidste måneders
arbejde, hvor det var blevet besluttet at kigge fremad. FE har i perioden opfattet CJ som en
kompetent sparringspartner, der brænder for sagen, og formandskabets fælles mål er at gå
efter sagen samt at lytte, således det er muligt at nå frem til et gode beslutningsgrundlag.
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FE tager opgaven alvorligt og forventer en konstruktiv og direkte kommunikation, ligeledes
er input til andre og bedre måder at gribe opgaverne an på velkommen.
2. Indstilling af dommerelever
Johanna Jungstra blev foreslået og indstilles af CL til start på
markprøvedommeruddannelsen i 2016. Ligeledes blev Kim Geisler Kristensen foreslået og
han vil tænke over det.
Der var en kort debat om kravene for at starte på markprøvedommer uddannelsen. Der
blev gjort opmærksom på, at der er blevet lempet på kravene til at starte på
markprøvedommer uddannelsen, hvilket klubberne skal være opmærksomme på, såfremt
de har medlemmer der går med ønsket, men som ikke opfylder de oprindelige krav.
3. Forslag til dommere vinderklasse 2016
FJD international vinderklasse lørdag den 8. oktober
Jylland: Ordførende Ole Andersen, Heine Tirsbæk Jørgensen, Jeff Jacobsen og Kaj
Hedegaard (reserve).
FJD internationale vinderklasse 5. prøve lørdag den 8. oktober
Sjælland: Ordførende Anders Wanstup, Knud Føhns, René Jørgensen og Bjarne Axelsen
(reserve).
Anders og Knud opfordres til at køre sammen til Sjælland af hensyn til omkostningerne.
Sekretæren inviterer dommerne og vender tilbage med svar.
I tilfælde af afbud til en af prøverne inviteres Allan Grundahl.
Næste år skal datoen være med i dagsorden og dommerlisterne være klar.
4. DGSK forslag og DBK´s ændringsforslag
DGSKs forslag og DBK´s ændringsforslag blev drøftet.
5. DMK forslag:
DMK foreslår, at samtlige organisationer DKK, DJ, FJD samt specialklubberne fremover kan
afholde slæb‐ og apporteringsprøver samt fuldbrugsprøver åbne for alle racer.
HRA ‐ motivationen er, at prøverne er tilfældige og hundene ikke får den tid, som prøven
kræver. Derfor ville udbuddet blive bedre, såfremt der var flere prøver at vælge mellem og
der var konkurrence på området.
Forslaget blev debatteret, flere gange blev FMR nævnt og et flertal ønskede mere tid til at
gennemarbejde forslaget. Enkelte ønskede forslaget sendt til afstemning, men det var der
ikke tilslutning til.
Der kunne ikke opnås enighed om at bringe forslaget videre til bestyrelsen, hvorfor det
blev besluttet at afholde et ekstraordinært møde med dette på dagsorden.
6. Evt.
Der var ikke tid til punkt 6.
7. Næste møde
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Der blev ikke fastsat nogen dato for næste møde.
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