Stående Jagthunde i Danmark

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde I SJD
Torsdag den 14. november 2019 kl. 17:00
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby
Deltagere:
Per K. Kristophersen (PKK) – formand
Allan Nissen (AN) næstformand
Flemming Thune-Stephensen (FTS) SJD
Harris Jensen (HJ) SJD/DKK
Gunnar Jensen (GJ) SJD/DKK
Claus Lind Christensen (CLC) SJD/DJ
Jan Lorentsen (JL) DISK
Àsgeir Pàll Jùliusson (APJ) DGSK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) - DPK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Carsten Lundhøj (CL) LHK
Nana Brændgaard (NB) DVK
René Ahm-Hansen (RAM) GDH
Søren Stenhøj (SS) DBK
Jens Toft (JT) DRK
Erik Petersen (EP) webmaster
Ingerlise Rasmussen (ILR) prøvesekretær
Ole Dahl Madsen (ODM) sekretær
Fraværende var:
Gitte Finnich Pedersen (GFP) – KSJ
Steen Larsen (SLA) SJD – DJ
Rune Rishøj (RR) DMK
Dagsordenen var:
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Underskrift af referat fra mødet den 02.05.19
3. Opfølgning af referat.
4. Orientering fra Formandskabet.
Generel orientering om emner der er vendt i bestyrelsen
5. Opfølgning på budget 2019 samt budgetudkast for 2020 herunder fastlæggelse af:
a) Kontingent
b) Bidrag til jagthunden
c) Bidrag til agerhønefonden
d) Bidrag til UMN
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6. Beretninger
a) Jagthunden, beretning vedhæftet
b) SJD’s hjemmeside
c) Kassereren
d) Sekretær
e) Prøvesekretær, beretning vedhæftet
7. Kandidater til udvalget for Markvildt og Natur, Jens Toft og Tonny Lønne
8. Rapport fra de to grupper.
9. Nedsættelse af udvalg til behandling af emnet markprøver, herunder
 Tidsmæssig placering
 Geografisk placering af vinderklasser
 Påsætning af dommere på vinderklasser
 Sikre at markprøver afholdes etisk korrekt og efter FMR
10. SJD og fremtiden
Ved Rune Riishøj
11. Skal DMK’s apporteringsprøve sidestilles med JUA som adgangsgivende til vinderklasse
12. Dommere der er optaget af dommeropgaver bemyndiges til at deltage i to af organisationernes
efterårsvinderklasse – ændring i FMR
13. Bedømmelse af vore hunde på udstilling samt begrænsning af eksteriørdommeres anvendelse
14. Kort orientering ved Claus Lind om markvildtindsatsen
 Hvor mange midler har DJ, over årerne, modtaget til forbedring af markvildets vilkår?
I hvilke geografiske områder er de anvendt?
Hvor meget har indsatsen i de områder forbedret markvildets vilkår – hvor mange flere agerhøns
er der kommet?
15. Ny mødedato
16. Eventuelt.

Følgende blev drøftet / besluttet:
Ad 1:

Dagsorden godkendt

Ad 2:

Referat godkendt og underskrevet

Ad 3:

Ingen kommentarer

Ad 4:

Orientering fra formanden
PKK informerede om arbejdet i bestyrelsen i SJD, herunder:
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Hundefører har modtaget advarsel fra DKK på baggrund af angivelse af urigtige oplysninger
ved tilmelding af hund til markprøve.
Der er 2 engelske og 6 kontinentale dommeraspiranter under uddannelse samt 4 aspiranter
til apportering.
Bestyrelsen havde indledt de første dialogmøder med udvalgene under SJD. Der var afholdt
møde med DUV og MUV – FUV havde meldt afbud. Der havde været en god dialog, hvor der
bl.a. kunne konstateres et behov for et prøvelederseminar, hvilket bestyrelsen vil arbejde
videre med. Ligeledes måtte DUV desværre konstatere et stigende ”brokkeri” på prøverne,
hvilket havde resulteret i, at flere dommer havde taget deres gerning op til vurdering.
FTS supplerede PKK med at man i SJD’s bestyrelse havde konstateret lidt det samme i de
henvendelser SJD modtog fra medlemmerne. Det er vigtigt at man respekterer hinanden og
der holdes en acceptabel samtaleform.
Ad 5:

Opfølgning på budget2019 samt budgetudkast for 2020 herunder fastlæggelse af ktg. m.v.
PKK indledte dette punkt med at undskylde den sene udsendelse af materiale til dette punkt.
ODM gennemgik herefter på vegne af kassereren Budgetrevison 2019 samt kommentarer og
forudsætninger for budgettet for 2020. Som det fremgik er der afholdt et par større
engangsudgifter i 2019, hvilket vil påvirke resultatet, alt efter om man ved regnskabets
afslutning vælger at straks afskrive eller aktivere.
Budgetudkast for 2020 – der tog udgangspunkt i uændrede satser for medlemskab, gebyrer
til UMN, Agerhønsefonden og Jagthunden er baseret på kendskab til nuværende tal for
prøver m.v. Da disse endnu ikke er endelig afviklet, og repræsenterer en vigtig post blev det
bemærket at det forelagte budget var udfærdiget med en del uafklarede forhold, hvorfor
bestyrelsen anbefalede at der sker revision straks regnskabet for 2019 er færdiggjort.
SSJ spurgte til placering af startgebyrer for prøver.
På given foranledning havde kassereren udfærdiget en åbningsbalance der viste fordeling af
indskud fra FJD og overførsel fra DJU via DJ. Ligeledes havde kassereren udarbejdet en
fordeling af kapitalen fra åbningsbalancen pr. specialklub ud fra opgjorte medlemstal
31.12.2018.
SSJ mente ikke at åbningsbalancen var rigtig. Det viste sig, at det SSJ efterlyste var en
specifikation af indskud fra FJD pr. specialklub, hvilket er noget andet end åbningsbalance.
ODM lovede på vegne af kassereren at denne ville blive udfærdiget – fordelingstallene
fremgik allerede af den udarbejdede oversigt.
ODM redegjorde herefter for de muligheder der forelå og effekterne heraf, såfremt man
ønskede en reduktion af kapitalen.
Opgørelse af det nødvendige kapitalbehov i SJD vil blive foretaget når 2019 er afsluttet. På
forespørgsel fra CLC kunne det bekræftes at SJD p.t. har en fin likviditet.
SSJ stillede spørgsmål til det beløb der var overført fra DJ, idet der efter hans mening
manglede et beløb på ca. tkr. 36.
PKK svarede at forskellen efter hans vurdering udgjorde det af DJU godkendte momsbeløb
ifb. afregning af feriepenge m.v. til den tidligere sekretær i DJU.
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Der udspandt sig herefter en længere debat og ordveksling om punktet, hvor det slutteligt
blev vedtaget at PKK udfærdiger en redegørelse der sendes til repræsentantskabet.
Ad 6:

Beretninger
Ros til Flemming Østergaard for hans arbejde med Jagthunden
EP orienterede kort om arbejdet med portalen, der fortsat bliver udviklet.
Ingen kommentarer til udsendt materiale fra kassereren ud over de i pkt. 5 anførte.
Ingen supplerende fra sekretæren
ILR supplerede kort om efterårets prøveaktivitet og kunne bekræfte behovet for et
prøvelederseminar.

Ad 7:

Kandidater til udvalget for Markvildt og Natur, Jens Toft og Tonny Lønne
Begge kandidater godkendt i begge grupper.

Ad 8:

Rapport fra de to grupper.
Kort orientering fra PKK og AN.

Ad 9:

Nedsættelse af udvalg til behandling af emnet markprøver
PKK orienterede kort om baggrunden for nedsættelse af dette udvalg. Emnet havde været
behandlet på gruppemøderne og begge grupper kunne tilslutte sig det forlagte.

Ad 10:

Da RR måtte forlade gruppemødet, og således ikke deltog på fællesmødet, udgik dette
punkt.

Ad 11:

Skal DMK’s apporteringsprøve sidestilles med JUA som adgangsgivende til vinderklasse
Emnet kun relevant for den kontinentale gruppe, hvor man efter en længere debat
besluttede at prøven, på trods af mange gode elementer, ikke kunne være adgangsgivende
til VK.

Ad 12:

Dommere der er optaget af dommeropgaver bemyndiges til at deltage i to af
organisationernes efterårsvinderklasse – ændring i FMR.
Vedtaget – DUV udfærdiger forslag til tekst der udsendes til repræsentantskabet for høring.

Ad 13:

Bedømmelse af vore hunde på udstilling samt begrænsning af eksteriørdommeres
anvendelse.
PKK informerede om emnet og den netop modtagne skrivelse af DKK.
GJ anbefalede at man nedsatte et udvalg til at forhandle dette med DKK for at sikre fremdrift

Ad 14:

Kort orientering ved Claus Lind om markvildtindsatsen
CLC gav en orientering om DJ’s aktiviteter herunder de gældende regler for udsætning.
Der var herefter en konstruktiv debat om de gældende regler for udsætning, herunder
mulighederne for at lempe på disse i relation til afholdelse af skydeprøver.
Forslag om en formaliseret uddannelse for udsætning – hvor deltagerne gennemgår en
uddannelse for efterfølgende erhvervelse af en ”offentlig godkendelse”!
Bred enighed om, at en fortsat drøftelse af dette punkt er vigtigt – FTS bekræftede ta man
ville tage emnet op i SJD.
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Ad 15:
Ad 16:

Ny mødedato
Fastsat til 26. maj 2020 i Ejby.
Eventuelt
PKK rejste punktet om brug af jagtgevær på ”ikke skydeprøver”. Der er enkelte i den
kontinentale gruppe – CLC lovede at sørge for en godkendelse.
GJ kunne konstatere at det i perioder var svært at finde dommere til markprøverne.

Således vedtaget på mødet i repræsentantskabet i Ejby, torsdag den 14. november 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

Side 5 af 6
Sekretariatet, Kvottrupvej 51, 8471 Sabro
Sekretaer@sjid.dk – Mobil 24822478

Stående Jagthunde i Danmark

_______________________________
Dansk Weimaraner Klub

________________________________
Korthaarklubben
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