Stående Jagthunde i Danmark

Referat af
Bestyrelsesmøde i SJD
Onsdag den 26.02. 2020 kl. 16:30
Hotel Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro
Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS)
Per K. Kristophersen – Næstformand (PKK)
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
Fraværende: Allan Nissen – best. medl. (SJD – AN))
Dagsordenen var:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne 29.10 og 19.12.19
3. Orientering fra formanden
4. Status markprøver efterår – Kvalitet, Brugsklasse og VK - SJD/DJ
a. Annoncering af færre hold efterårs VK og samme tidsfrist for tilmelding
b. DUV’s deltagelse i udvælgelse af dommere VK efterår.
5. Udkast til regnskab for 2019 - herunder
a. FUV
b. SAU
c. DM
d. DUV
e. Afvikling DJU
6. Budgetrevison 1-2020
a. Honorarer
b. Prøver
c. Nødvendig likviditetsreserve i 2020
7. Medlemsoversigt pr. 31.12.2019
8. Markprøvekalenderen 2020 – 2022
a. Skrivelse fra John Bak
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9. Adgang til prøver – FCI regler - VK
10. FCI regler – bedømmelse af ejede hunde
11. Revision/Tilretning
a. FMR
b. Kommissorier
12. Emner til repræsentantskabsmødet den 26.5.2020 i Ejby
13. Fremtidigt sponsorat af Mesterskabsprøven
14. Forslag fra DJ om at hæve gebyret for SJD’s (DJU’s) apporteringsprøve fra kr. 225 til kr. 250
15. Forespørgsel fra GJ om afholdelse af konference for udstillingsdommere i regi af SJD
16. Næste møde
17. Eventuel

Følgende blev besluttet:
Ad 1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt
Ad 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. oktober og 19. december 2019
Referat godkendt
Ad 3. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om følgende punkter:
 Der afholdes i løbet af marts og april en række kurser/seminarer for terræn- og prøveledere i
samarbejde med DJ. Emnerne på møderne vil, ud over en gennemgang af reglerne forudsætning af
fjervildt, en gennemgang af det praktiske omkring oprettelse, afvikling og afregning af prøver. SLA og
ODM vil varetage sidstnævnte punkt.
 I forbindelse med årsafslutningen havde kassereren udsendt mail til specialklubkassererne om
afregning fra DKK. Denne mail havde affødt svarmails fra to specialklubformænd, hvor indholdet og
formen var yderst kritisabelt. Bestyrelsen tog klart afstand fra det forelagte og forventede at man
kommunikerede i en ordentlig form og tone. Det viste sig efterfølgende at der havde været fejl i
afregninger til to specialkubber samt SJD – så henvendelsen havde sin berettigelse.
 Orientering om skrivelse fra FUV der havde to forslag til en model for den økonomiske
procedure/struktur i 2020, da man ikke var tilfreds med forløbet i 2019. Efter en del kommentarer
besluttede man at drøfte forslaget på det kommende dialogmøde med FUV.
 Det blev besluttet at anskaffe en SJD-nål til afløsning af den tidligere DJU nål.
 Forslag fra SAU udvalget om en foreslået lempelse af karaktererne for at bestå V-S-A. Bestyrelsen
besluttede ikke at imødekomme den ønskede ændring med baggrund i en sikring af kvalitetskravet for
avlsmaterialet.
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Ansøgning fra DSGK om dispensation for dommer til at dømme skovfugleprøve på Læsø blev afvist med
henvisning til at den bevilling der blev givet vedr. samme i 2019 var en engangsforeteelse.
Bestyrelsen havde modtaget information om, at der på de sociale medier florerede kritisable
oplysninger om en kennelejers afholdelse af dressurkurser. Da disse oplysninger er modtaget på 3-4
hånd var SJD ikke i stand til at verificere fakta om det oplyste. Såfremt det efterfølgende måtte vise sig
at være et faktum tager SJD naturligvis skarpt afstand fra det hændte.
Orientering om brev fra DKK i relation til indsendt anke fra indklagede over afgørelse i klagesag. SJD
oplever, at DKK har optrådt illoyalt ved både at behandle anken og konkludere på den, selv om
klagesager, der kan afgøres med misbilligelse eller advarsel, ifølge SJD’s vedtægter skal behandles alene
af SJD’s bestyrelse og uden ankemuligheder. Emnet blev behandlet sidst på mødet uden deltagelse af
HJ og GJ da disse betragtedes som inhabile grundet deltagelse i beslutningen i DKK. FTS forelagde
udkast til svarskrivelse til DKK som blev godkendt.
Der var modtaget brev fra DKK med anmodning om at ændre/præcisere ordlyden i FMR fsv. angår
opnåelse af Brugschampionat, da det nuværende kunne misfortolkes. Emnet behandles ifbm. den
igangværende rettelse af FMR.

Ad 4. Status markprøver efterår – Kvalitet, Brugsklasse og VK - SJD/DJ
Der var udsendt en detaljeret analyse/oversigt over prøverne i efteråret 2019. ODM gennemgik herefter
yderligere udarbejdet analyseark der viste, at den forskel i favør af SJD der var på forårets kvalitetsprøver
var steget markant på efterårets kvalitetsprøver til kr. 73,62 pr. hund i SJD og kr. 11,31 pr. hund i DJ. For
hele 2019 – inkl. VK prøver – hvoraf der ikke var afholdt nogen i foråret i SJD regi - var der afregnet kr.
42,44 pr. hund i SJD og kr. 0,25 pr. hund i DJ.
Da indtægterne er ”givet” kan der kun være tale om afholdelse af omkostningsdelen. På trods af, at DJ
prøverne er afregnet indenfor de anførte beløbsgrænser, har der stort set været omkostnings maksimering
på alle DJ prøverne, hvortil kommer, at der havde været et uforholdsmæssigt stort administrativt arbejde
med at få afregnet DJ prøverne.
Såfremt der ikke viser sig en bedring efter afvikling af forårets prøver, må emnet tages op til revurdering.
Brugsprøverne, der stort set alle var 1-holds prøver, havde givet et flot afregnings resultat pr. hund på kr.
79,73.
Efterårs VK bar for SJD’s vedkommende præg af, at der var annonceret for mange hold. Det nedsatte ad
hoc udvalg vil fremlægge et oplæg på det kommende repræsentantskabsmøde, hvor der tages højde for at
der ”fyldes op” på de enkelte prøver.
Det blev besluttet, at DUV kan anmode SJD og DJ om at anvende en specifik gruppe dommere på
vinderklasserne for på denne måde at sikre uddannelse, m.v.
Ad 5. Udkast til regnskab for 2019
ODM gennemgik det udsendte udkast til årsregnskab for SJD for 2019 med tilhørende regnskab for
Jagthunden og udvalg. Der var udgiftsført to større poster til henholdsvis anskaffelse af portalen for SJD og
indkøb af dommerbøger – tilsammen ca. kr. 110.000. Køb af glas, for ca. kr. 100.000 var som tidligere
aktiveret og udgiftsføres i takt med brugen. Regnskabet viste et overskud på kr. 43.181.
Bestyrelsen indstillede regnskabet til revision og godkendelse, hvorefter det med revisionspåtegning
forelægges repræsentantskabet på mødet i maj 2020.
Ad 6. Budget revision 1-2020
ODM gennemgik det fremsendte udkast med tilhørende forudsætninger og kommentarer. Indtægter var
reduceret ud fra et lavere medlemstal pr. 31.12.2019, og prøverne var ligeledes reguleret til de faktuelle tal
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for 2019. Ud over den indeholdte stigning i administrationsgebyret for honorar til sekretæren, blev der
bevilget en stigning i honoraret til prøve sekretæren. Stigning for sekretær tog udgangspunkt i forelagt
timeforbrug i 2019, hvorefter såvel sekretær som prøve sekretær skal lave timeregnskab for 2020.
Budgettet blev herefter godkendt med et overskud på kr. 52.430.
Kassereren havde udarbejdet likviditetsbudget for 2020 ud fra de kendte faktorer. Som det fremgik af
materialet samt de tilhørende noter og forudsætninger, er der store udsving over året, og store
enkeltposter, som påvirker likviditeten i væsentlig omfang.
På denne baggrund anbefalede bestyrelsen at man ikke ændrer på likviditetsbeholdningen for 2020 på
nuværende tidspunkt, men tager emnet op i forbindelse med udarbejdelse af budget for 2021.
Ad 7. Medlemsoversigt pr. 31.12.2019
Den udsendte oversigt blev gennemgået, og det faldende medlemstal kunne henføres til ændring af
opkrævningssystem og dato i henholdsvis DRK og DMK, hvortil kom yderligere reduktioner for DBK og
DGSK.
Ad 8. Markprøvekalenderen 2020 – 2022
PKK informerede om det arbejde der var i gang i det nedsatte ad hoc udvalg, der havde afholdt sit første
møde. Udvalget vil fremlægge oplæg på repræsentantskabsmødet i maj.
Ad 9. Adgang til prøver – FCI regler – VK
Forslag fra HJ blev drøftet. Emnet skal behandles i DKK. Ved ansøgning om cacit skal det anføres om prøven
er begrænset til en enkelt race. DKK’s resultat af behandlingen skal indarbejdes i den igangværende
ændring af FMR.
Ad 10. FCI regler – bedømmelse af ejede hunde
Tilrettet i ny udgave af FMR, så der er konsensus med FCI’s regler på området.
Ad 11. Revision / tilretning af FMR
FTS gennemgik det udsendte materiale, hvor hovedparten af ændringerne var ændring af ”DJU” til ”SJD”.
Yderligere rettelser blev drøftet og der blev foretaget enkelte rettelser og tilføjelser. Den tilrettede version
skal sendes til høring i specialklubberne og derefter forelægges Repræsentantskabet. Når denne høring er
overstået – og eventuelle rettelser tilføjet – skal den endelige version sendes til godkendelse i DKK.
Kommissorier vil blive færdig revideret når de sidste dialogmøder er afviklet.
Ad 12. Emner til repræsentantskabsmødet den 26.5.2020 i Ejby
Ingen yderligere emner ud over ovennævnte.
Ad 13. Fremtidigt sponsorat af Mesterskabsprøven.
Når prøven er afviklet sendes sponsorat for denne prøve i licitation hos relevante sponsorer.
Ad 14. Forslag fra DJ om at hæve gebyret for SJD’s apporteringsprøve med kr. 25.
Forslaget blev nedstemt
Ad 15. Forslag fra GJ om afvikling af konference for udstillingsdommere.
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Positiv holdning – GJ udarbejder oplæg der fremsendes til bestyrelsen. En enkelt specialklub havde bakket
op om aktiviteten.
Ad 16. Næste møde.
Blev fastsat til den 11. maj 2020 kl. 16:30 på samme location.
Ad 17. Eventuelt.
Der skal fastsættes tid og sted for dialogmøder med SAU, FUV og UUV.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 26. februar 2020:

Flemming Thune-Stephensen

Per Kaa Kristophersen

Allan Nissen

Gunnar Jensen

Harris Jensen

Steen Larsen

Claus Lind Christensen
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