FJDs kontinentale gruppemøde
Onsdag den 10. maj 2017 kl. 15:00
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby
Frank Elmer (FE) GDH - Næstformand
Gitte Becker (GB) LH (i stedet for Carsten Lundhøj)
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH
Jens Toft (JT) DRK
Rune Riishøj (RR) DMK
Anders Mortensen (AM) DVK
Afbud fra Morten Hougaard (MH) DWK
Afbud fra Gitte Finnich Pedersen (GFP)
Referent: Ole Dahl Madsen (ODM)

Dagsordenen var:
Nr.

Tid

Ansvar

01
02

15:00

FE

03

15:10

Alle

Forbered

Emne
Velkommen - gennemgang af program, og formålet med mødet.
Underskrivelse af referat

Ja

Udpegning af dommere til FJD VK i 2018
 Der skal udpeges 3 +1 til Sjælland og det sammen til Jylland
Forbered venligst hvem I vil pege på (de af jer der har en mening)

04

15:20

Alle

Ja

Forslag til udpegning af sekretær, kasserer og redaktør af Jagthunden, samt
revisorer.

05

15:25

FE/Alle

ja

Godkendelse af indstilling fra DJU omkring tilladelse til, at der kan afholdes
en anerkendt kvalitetsprøve i 5-klub regi om efteråret.
Fra DJU’s referat: FEL oplyste, at FJD’s små kontinentale klubber gerne vil
servicere deres medlemmer med en kvalitetsprøve om efteråret.
Der udspandt sig herefter en debat om, hvorfor disse klubber har et særligt
behov. Man var enige om, at det kun er disse klubber, der kan komme på

tale, hvis alle andre klubber også skal have denne mulighed, vil det give et
massivt pres på prøveterrænerne.
Det blev besluttet at anbefale, at 5-klubben kan afholde prøven i 2017, hvis
FJD’s bestyrelse støtter dette. Prøven lægges i den weekend, der er tildelt
FJD, og prøven skal være åben for alle kontinentale racer.
06

07

08

15:35

15:45

16:00

Alle

Ja

 Fra Dansk Ruhaars Klub
 Fra FJDs forretningsudvalg.
Om foråret er det reelt ikke muligt for alle at stille på to af
organisationernes vinderklasser – forslag:

PKK

Alle

Stillingstagen til forslag til vedtægtsændringer.

Ja

1. Opret endnu en vinderklasse under DJ eller FJD
2. Afviste kan stille på to DKK vinderklasser såfremt der er plads
Gennemgang af høringssvar fra specialklubberne vedr. FMR
Vi vil løbe listen igennem og vurderer ved hvert forslag om vi er overvejende
enige – og om vi er for eller i mod –
Vi diskuterer således kun de punkter, hvor der reelt er behov for det.

09

16:45

JT/RR

Ja

Alle

Hvordan får vi, i den kontinentale gruppe, etableret det bedst mulige
samarbejde og dermed mulighed for at få vores synspunkter og ønsker
fremmet bedst muligt
Hvad vil vi eventuelt gerne arbejde videre med?

10

16:55

Alle

Eventuelt

11

17:00

FE

Afrunding og evaluering af mødet …

Følgende blev drøftet / besluttet:
Pkt.
1-2.

3.

Kommentarer / beslutninger:
FE bød velkommen
Dagsorden blev godkendt
Referat fra gruppemødet den 22. november 2016 blev underskrevet
Følgende dommere blev udpeget til FJD’s VK i 2018:
Jylland:
Knud Steiner Føhns – Ordf.

Jesper Kjærulf
Gorm Henriksen
Reserve: T. Hougaard
Sjælland:
Jeff Jakobsen – Ordf.
Jan Leleu Feight
Knud Nielsen
Reserve: Kim Staahl

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Genvalg for alle
FE orienterede om baggrund og ønsker for afholdelse af kvalitetsprøve og efteråret i 5-klub regi.
Der var forskellige indlæg pro/contra. RR, JT, AM, GB samt FE var positive for dette indslag.
PK fremførte, at der måtte være lige rettigheder for alle klubber, og at alle racer skulle kunne
deltage.
Konklusion: Forslaget blev godkendt. Der er aftalt en prøveperiode i 17-18 med en midtvejs
evaluering. PK ønskede at få tilføjet, at han ikke har stemt for forslaget.
JT orienterede om baggrunden for forslag fra DRK og plæderede for at forslag til
vedtægtsændringer fra FU skulle fremsendes inden 1. april.
Der var opbakning for forslag fra såvel FU som DRK. Drøftelse om, hvornår DRK’s forslag skal
træde i kraft – fremlægges på fællesmødet.
Forslag om at løse problemet ved oprettelse af ekstra prøve – alternativt bedes DJU komme med
forslag til løsning af problemet.
Her drøftede man de indsendte høringssvar fra de enkelte klubber som fremsendt af sekretæren.
Detaljeret drøftelse omkring pkt. 15., hvor alle var enige om at man skulle stemme for pkt. B.
Punkt 3 vedr. aldersgrænse for ungdomsklasse havde tilslutning fra JT, RR, AM. PK og GB var
imod. FE havde ikke indsendt høringssvar på vegne af Gammel Dansk. Forskellige pro/contra
kommentarer til dette punkt. Drøftes på fællesmødet.
JT udtrykte ønske om, at man i den kontinentale gruppe fik klarhed over de enkelte klubbers
synspunkter og målsætninger, så man via dialog kunne få disse afstemt og få en fælles
kontinental holdning til ønsker og mål for gruppen og dens klubber for fremtiden.
Endvidere udtrykte JT ønske om, at gruppens synspunkter og ønsker blev fremført i FJD som
helhed via gruppens repræsentant i FU og formandsskabet.
Tilslutning fra de øvrige klubber til disse synspunkter.
Der skal afholdes et koordineringsmøde for muligheder og ønsker m.v. for fremtiden og
emner/forslag til dette møde skal sendes til FE inden udgangen af maj d.å.

Således vedtaget på gruppemødet den 10. maj 2017:

