FJDs kontinentale gruppemøde
Onsdag den 8. nov. 2017 kl. 15:00
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH - næstformand
Frank Elmer (FE) GDH
Kim Sørensen (KS) GDH
Carsten Lundhøj (CL) LHK
Jens Toft (JT) DRK
Rune Riishøj (RR) DMK
Anders Mortensen (AM) DVK
Brian Visby Hansen (BVH) SWK
Afbud fra Gitte Finnich Pedersen (GFP)
Referent: Ole Dahl Madsen (ODM)

Dagsordenen var:
LB
N
R

PUNKT

1.
2.

Velkommen.
Gennemgang og
underskrivelse af referat
MAJ 2017.

AKTION

Lb, nr. 3: Er dommerne til
FJD vinderklasse 2018
inviteret - hvem har givet
tilsagn?
Lb. nr. 5: Vær opmærksom
på at disse specialklub
prøver skal være åben for
alle.
Lb.nr. 7: DJ har søgt om lov
til at oprette en ekstra
vinderklasse om foråret.
Lb. nr. 9: Indgår som et
punkt senere.

ANSVARLI
G

BEMÆRKNINGE
R

LB
N
R
3.

PUNKT

Godkendelse og
indstilling af emner til
udvalg under DJU.

AKTION

Dommerudvalget
Der udbedes forslag til 1
udvalgspost. Jes Laulund er
på valg og kan genvælges.
Markprøveudvalget
Der udbedes forslag til 1
udvalgspost
repræsenterende området
Sjælland og øerne. Bjarne
Kleis er på valg og kan
genvælges.
Fuldbrugsprøveudvalget
Der udbedes forslag til 3
udvalgsposter. Tommy
Hougaard, Annette Laursen
og Lars Kock er på valg og
kan genvælges.
Slæb- og
apporteringsprøveudvalge
t
Der udbedes forslag til 1
udvalgspost. Jørn Lund
Thomsen er på valg og kan
efter gældende regler ikke
genvælges. Her skal findes
en ny, medbring emner.
Økonomiudvalget
Der udbedes forslag til 1
udvalgspost. Søren Hecht
Petersen er på valg og kan
genvælges.

4.
5.

Valg til
forretningsudvalget.
Fuldbrugsprøveregler
som er i høring.
(Vi mødes ikke igen
inden de skal afleveres til
DJU)

ANSVARLI
G

BEMÆRKNINGE
R
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N
R

PUNKT

6.

MUV planer for 2018,
2019 og 2020 bemærkninger og
godkendelse

7.

Placering af
efterårsvinderklassern
e 2018.
Fastsættelse af dato
for etablering af fælles
grundlag for de
kontinentale hunde
således den enkeltes
specialklubs holdning
og retning er bredt
kendt.

8.

9.

AKTION

ANSVARLI
G

BEMÆRKNINGE
R

Eventuelt/bordet rundt

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

3.

4.

Kommentarer / beslutninger:
PKK bød velkommen og takkede for valget som næstformand i bestyrelsen
PKK takkede Frank Elmer for hans indsats i bestyrelsen som næstformand og mødeleder i den kontinentale
gruppe i den periode Frank Elmer havde siddet i bestyrelsen.
PKK gav herefter en kort intro til hans forventninger omkring arbejdet som næstformand
Dagsorden blev godkendt
Referat fra gruppemødet den 10. maj 2017 blev underskrevet
PKK følger op på invitation af dommere til VK 2018.
PKK gennemgik åbentstående punkter fra seneste møde, hvor pkt. 9 blev gennemgået separat senere på
mødet under pkt. 5
Godkendelse og indstilling af kandidater til DJU udvalg:
Genvalg på alle poster med undtagelse af Slæb- og Apporteringsudvalget, hvor Kim B. Rasmussen blev
indstillet.
Som suppleant til DUV indstillede man Jesper Kjærulf

Jens Toft blev valgt til Forretningsudvalget

5.

6.
7.
8.
9.

PKK gennemgik herefter det udsendte materiale vedr. revision af reglerne for Fuldbrugsprøven
som er i høring. De enkelte punkter blev gennemgået og kommenteret, hvilket fremgår af separat
referat fra dette punkt som er vedhæftet.
DJU træffer beslutning på januar mødet 2018
O.K. som foreslået.
CL ønsker ikke indblanding i organisationernes egne prøver
Forventes at blive afholdt i Sønderjylland. Endelig tilsagn følger, da en evt. kollision med en DKK
prøve er en risiko.
Dette udsættes til ny organisation er på plads.
FE opfordrede til, at man fremover fokuserer mere på helheden i FJD end separat for de
kontinentale og engelske grupper.

Således vedtaget på gruppemødet den 8. nov. 2017:

