Stående Jagthunde i Danmark

Referat af
Bestyrelsesmøde i SJD
Tirsdag den 29.10. 2019 kl. 17:00
Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS)
Per K. Kristophersen – Næstformand (PKK)
Allan Nissen – best. medl. (SJD – AN))
Gunnar Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK - GJ)
Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ)
Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA)
Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL)
Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR)
Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet

Dagsordenen var:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. august 2019
3. Status Markprøver, Brugsprøver og VK efterår
4. Status økonomi
a. Likviditet
b. Budgetudkast for 2020
5. Bedømmelse af ejede hunde på markprøver
6. Emner til Repræsentantskabsmødet den 14. november
7. Tilmelding og lodtrækning til markprøver
8. Næste mødedato
9. Eventuelt
10. Dialogmøder med udvalg:
a. FUV
b. DUV
c. MUV
11. Opfølgning DM 2019
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Formanden startede med at byde Gunnar Jensen velkommen i bestyrelsen og så frem til et godt og
konstruktivt samarbejde
Følgende blev besluttet:
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt
Ad. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. august 2019
Referat godkendt
Ad. 3. Status Markprøver, Brugsprøver og VK efterår
ILR orienterede om forløbet af efterårets prøver. Stadig mange spørgsmål – specielt vedr. Brugsprøver og
VK. Da alle prøver endnu ikke er afviklede er det for tidligt at drage nogen endelig konklusion. Forslag fra
kassereren om, at der afholdes et opfølgningsmøde når alle prøver er afviklet.
HJ stillede spørgsmål ved, om der ud fra deltagerantallet på VK var annonceret for mange prøver. Tages op
til vurdering på det ovenfor anførte møde. PKK supplerede at dette ville være et af emnerne for det
kommende gruppearbejde med markprøver. SLA udtrykte ønske om, at DJ var repræsenteret i dette
udvalg.
Spørgsmål til sponsorpræmier, da disse ikke forekom på alle VK. Det aktuelle sponsorat omfatter kun DM,
Mesterskabsprøven og udstillingen i Vissenbjerg.
Ad. 4. Status Økonomi
a. Likviditet: Der er p.t. en fin likviditet i SJD.
b. Budgetudkast for 2020:
Det udsendte budget med tilhørende forudsætninger og kommentarer blev gennemgået.
Ønske om, at der fremover var mulighed for at sammenligne med det aktuelle budget.
Som det var anført i det udsendte materiale, er 2019 det første regnskabsår i SJD og mange af posterne er
behæftet med en betydelig usikkerhed i relation til estimat for året. Således er mange af prøverne endnu ej
afsluttet, hvorfor det økonomiske resultat for disse endnu ej er kendt.
Det har derfor været nødvendigt at tage udgangspunkt i budget for 2019, det reviderede budget, og ud fra
disse tal at foretage et skøn.
Kassereren anbefaler derfor, at der laves en opfølgning straks i det nye år, når regnskabet for 2019
foreligger og alle aktiviteter m.v. skal gennemgås. På dette tidspunkt vil det ligeledes være muligt at
estimere størrelsen af den nødvendige driftskapital for SJD fremover. UMN havde anmodet om et
ekstraordinært beløb til en øremærket aktivitet. Beløbet blev bevilget, dog forudsat udvalget reviderede
aktiviteten, idet bestyrelsen ikke var enige i aktionsplanen for det forelagte.
Udkast herefter godkendt.
Ad. 5. Bedømmelse af ejede hunde på markprøver
Emnet vedrører situationer, hvor dommere på VK kommer ud for at skulle dømme egne hunde med anden
fører, hvilket var sket på DM og tidligere. Pro-contra for at indføre regel lignende DKK. Emnet sendes til
behandling i DUV.
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Ad. 6. Emner til repræsentantskabsmødet den 14. november
PKK orienterede om den udsendte agenda.
Spørgsmål fra AN vedr. gruppearbejde omkring markprøver efter 2020.
CL udtrykte ønske om, at DJ fik mulighed for et indlæg om udsætning – regler, metoder m.v. – på det
kommende repræsentantskabsmøde, da DJ mente der var behov herfor.
PKK svarede, at alle i repræsentantskabet havde fuldt kendskab til regelsættet, og stillede spørgsmålstegn
ved om repræsentantskabsmødet var det rette forum og den rette form.
Efter en længere debat om emnet, konkluderede man at PKK ville vende tilbage til CL med et svar.
Ad. 7. Tilmelding og lodtrækning til markprøver
Der var modtaget mail fra formanden fra DRK – Jens Toft – angående forløbet af lodtrækningen til en DJ
prøve på Sjælland, hvor en rettidig tilmeldt hundefører ikke kom med på bekostning af en for sent tilmeldt
hundefører.
SLA refererede skrivelse fra prøvelederen.
Bestyrelsen præciserede at de gældende regler jfr. FMR Kap. 7, §14, pkt. b skal følges.
Mail fra P. Katholm med forslag om ny procedure ved overtegning af markprøver blev ligeledes drøftet.
Beslutning om at nuværende procedure fastholdes.
Ad. 8. Næste mødedato
Fastlægges når udkast til årsregnskab foreligger.
Ad. 9. Eventuelt
PKK spurgte til færdiggørelse og ibrugtagning af pointskemaer til DJ’s udvidede apporteringsprøver. SLA
meddelte at dette var i proces.
På forespørgsel kunne HJ bekræfte at det fortsat er DKK der koordinerer deltagelse til VM
FTS informerede om, at formandskabet havde besluttet, at det er SJD der ansøger de lokale myndigheder
om fældningstilladelser.
Dispensation for dommere til at deltage i flere vinderklasser i samme regi skal indføres i FMR ved
førstkommende revision.
Ad. 10. Dialogmøder med udvalg
FUV: Meldte afbud op til mødet
DUV:
Formanden for DUV, Sv. Åge Vad, gav en information om udvalgets arbejde og udfordringer.
2019 havde været præget af seminar og efterfølgende uddannelse for de igangværende aspiranter. Hertil
kom, at man havde haft en række apporterings aspiranter gennem uddannelse.
DUV ville tage uddannelsen til apporteringsdommer op til revision, idet den nuværende uddannelse efter
udvalgets opfattelse ikke var omfattende nok.
Der var fra såvel DUV som bestyrelsen en klar holdning til, at der ikke måtte slækkes på hverken
uddannelse eller efteruddannelse. HJ efterspurgte større kvalitet på bedømmelsen af stil for de engelske.
En af udvalgets udfordringer var, at afgangen af dommere umiddelbart synes større end tilgangen.
PKK kommenterede, at kravene til opstart som kontinental dommerelev måske skulle revurderes. Som de
var nu kunne det være en af årsagerne til den manglende tilgang. SVA refererede henvendelser fra
dommere der påtænkte at stoppe grundet for meget usaglig kritik fra deltagere m.v.
SVA gav udtryk for et godt samarbejde i udvalget
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MUV:
Formanden for MUV, Anders Varming, gav en information om udvalgets arbejde og udfordringer.
Der havde løbende været en række spørgsmål, ønsker m.v. som skulle ses i relation til den nye
organisation. Udvalget forventer, at en del af disse spørgsmål kan afklares via det kommende
udvalgsarbejde omkring markprøver.
AV forventede at DJ fremover stod for afvikling af flere markprøver for engelske hunde, idet man i modsat
fald ikke kunne forvente at reservere de hidtidige antal terminer i kalenderen.
Forslag om, at der fastsættes et minimums antal deltagere for afvikling af prøverne. Spørgsmålet om der
havde været annonceret for mange VK prøver i efteråret 2019 blev ligeledes berørt.
Disse punkter – og mange flere – forventes at blive drøftet i det kommende udvalgsarbejde.
Der er behov for et prøvelederseminar
AV gav udtryk for et godt samarbejde i udvalget
Ad. 11. Opfølgning DM 2019
Anders Varming gav i forlængelse af pkt. 10 en redegørelse for forløbet af DM. Konstaterede at
planlægningen undervejs havde budt på en del udfordringer, men konkluderede at årets DM efter
udvalgets vurdering var forløbet tilfredsstillende. Specielt var terrænerne for såvel engelske som
kontinentale særdeles velegnede.
FTS og PKK udtrykte at arrangementet for de kontinentale om morgenen ikke levede op til standarden for
et DM, hvilket AV tog til efterretning.
Kort drøftelse af afslutningen, der desværre var præget af regnvejr. Ønske om, at de kontinentale
hundeførere fremover har hundene med til præmieoverrækkelsen.
Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2019:

Flemming Thune-Stephensen

Per Kaa Kristophersen

Allan Nissen

Gunnar Jensen

Harris Jensen

Steen Larsen

Claus Lind Christensen
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