Stående Jagthunde i Danmark

Referat af SJD’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 28.2.2019
kl. 18.30 - Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle
Deltagere:
Per K. Kristophersen (PKK) – formand
Allan Nissen (AN) – næstformand
Flemming Thune-Stephensen (FTS) - SJD
Harris Jensen (HJ) – SJD/DKK
Conni Jakobsen (CJ) – SJD/DKK
Steen Larsen (SL) – SJD/DJ
Brian Hinge Krogh (BHK) - DISK
Àsgeir Pàll Jùliusson (APJ) – DGSK
Jan Koch (JK) - DPK
Brian Visby Hansen (BVH) - DWK
Carsten Lundhøj (CL) – LHK
Anders Mortensen (AM) - DVK
René Ahm-Hansen (RAM) GDH
Søren Stenhøj (SS) – DBK
Jens Toft (JT) DRK
Ingerlise Rasmussen (ILR) prøvesekretær
Flemming Østergaard (FØ) – redaktør Jagthunden
Erik Petersen (EP) – webmaster
Ole Dahl Madsen (ODM) – sekretær
Fraværende var:
Claus Lind Christensen (CLC) SJD/DJ
Rune Rishøj (RR) – DMK
Gitte Finnich Pedersen (GFP) - KSJ
Dagsordenen var:
1. Velkomst
Deltagerne præsenterer sig selv
2. Godkendelse af dagsorden
3. Underskrift af forretningsorden
4. Orientering om FJD’s regnskab
5. Status SJD og bestyrelsens arbejde
6. Misbilligelse til to specialklubber
7. Retningslinjer for afholdelse af prøver pkt. 3. Tilmeldingsfristen
FMR kap. 3: § 8. Stk. 1 Ejeren og føreren af en tilmeldt hund skal være medlem af den arrangerende
organisation/specialklub, medmindre denne dispenserer herfra. Hunden skal inden tilmeldelse være
registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog.
8. Ræveslæbsprøve til høring
9. Indstilling af suppleant kandidat til dommerudvalget
10. Dato for næste repræsentantskabsmøde MAJ 2019
11. Eventuelt
Følgende blev drøftet / besluttet:
Ad. 1.: PKK bød velkommen, hvorefter de enkelte deltagere præsenterede sig selv.
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Ad. 2.: Den fremsendte dagsorden blev godkendt
Ad. 3.: Forretningsorden underskrevet af de tilstedeværende repræsentanter
Ad. 4.: ODM orienterede om FJD’s regnskab, der viste et overskud for 2018 på kr. 58.044,17 og en
Kapital på kr. 463.146,84.
Egenkapitalen i FJD overføres til SJD med den anmærkning, at specialklubberne forbeholder

sig ret til en udlodning såfremt det ved afslutningen af driften, og dermed regnskabet i SJD
for 2019, viser sig, at der er en unødvendig stor likvid arbejdskapital i SJD. Kapitalen
overføres med notat om indskud pr. specialklub ud fra medlemsopgørelse i FJD pr.
31.12.2018.
Ad. 5.: PKK orienterede om den første periode i SJD.
Positiv holdning til ansøgning fra DGSK om afholdelse af skovfugleprøve på Læsø indstilles.
Eksempel på oprettelse af ekstra prøve ved Suldrup for engelske via samarbejde mellem
MUV/SJD og DJ.
EP gennemgik udkast til SJDs nye hjemmeside og orienterede om status og planer. Forventer at være live i løbet af 1-2 uger. Stor ros til EP
ODM svarede på spørgsmål fra BVH angående processen og timingen, der desværre var
blevet forsinket.
Ad. 6.: FTS læste to breve op om misbilligelse til DISK og DGSK vedr. disposition af prøvedatoer
uden koordinering med – og accept fra – MUV. Sagen var overdraget SJD fra DJU.
Efterfølgende læste FTS skrivelse op fra DGSK.
DISK tog misbilligelsen til efterretning, men pointerede at man ikke kunne acceptere at
blive karakteriseret som illoyal.
Efter en kortere ordveksling tog DGSK ligeledes misbilligelsen til efterretning med samme
kommentar.
FTS replicerede at ordet illoyal burde være anført anderledes.
Der var efterfølgende flere kommentarer til den nuværende form for markprøvekalenderen, der måske skulle revidere i relation til antal prøver og klima.
Ad. 7: PKK gennemgik punktet og redegjorde for teksten. De enkelte klubkasserere bør
have mulighed for at checke de enkelte prøver for at sikre medlemskab.
Ad. 8: Sendes i høring hos de kontinentale specialklubber med forventet afklaring på det
ordinære møde i maj.
Ad. 9: Da Jess Laulund har meddelt sin udtræden af DUV indstilles at nuværende suppleant
Jesper Kjærulf Hansen indtræder i DUV og Kim Nielsen vælges som ny suppleant.
Indstilling vedtaget.
Ad.10.: Næste møde i repræsentantskabet blev fastsat til torsdag den 2. maj 2019 – tid og
sted følger.
Ad.11.: Det blev oplyst at næste bestyrelsesmøde i SJD var planlagt til torsdag den 28. marts 2019
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Således vedtaget på mødet i repræsentantskabet i Vejle, torsdag den 28. februar 2019:

_____________________________
Formand

___________________________________
Flemming Thune-Stephensen - SJD

______ _________________________
Danmarks Jægerforbund

________________________________
Dansk Kennel Kub

_______________________________
Dansk Ruhår Klub

________________________________
Engelsk Setter Klub

_______________________________
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

________________________________
Dansk Breton Klub

_______________________________
Langhårs Klubben

________________________________
Dansk Irsk Setter Klub

_______________________________
Dansk Münsterländer Klub

________________________________
Dansk Gordon Setter Klub

_______________________________
Dansk Vizsla Klub

_______________________________
Dansk Pointer Klub

_______________________________
Dansk Weimaraner Klub

________________________________
Korthaarklubben

Side 3 af 3
Sekretariatet, Kvottrupvej 51, 8471 Sabro
Sekretaer@sjid.dk – Mobil 24822478

