Stående Jagthunde i Danmark

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde I SJD
Torsdag den 18. juni 2020 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
Steen Larsen (SLA) SJD – DJ
Rune Rishøj (RR) DMK
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
Poul Valdemar Nielsen (PVN) DBK
Jens Toft (JT) DRK
Ingerlise Rasmussen (ILR) prøvesekretær
Ole Dahl Madsen (ODM) sekretær
Fraværende var:
Gitte Finnich Pedersen (GFP) – KSJ
Dagsordenen var:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af referat den 14 NOV 2019 samt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19 DEC 2019
3. Opfølgning på referater
4. Orientering ved formanden
5. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af regnskab med meddelelse af decharge
DWK ønsker en redegørelse for udgiften til hjemmesiden i 2019 i forhold til det der er budgetteret i
2019.
6. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af budget
DWK har bemærkninger til administrationsudgifterne i budget 2020.
7. Bemærkninger til revision af FMR
8. Spørgsmål til rapport fra jagthunden
9. Tilbagemelding fra udvalget der skal se på markprøver:
 Tidsmæssig placering
 Geografisk placering af vinderklasser
 Påsætning af dommere på vinderklasser
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 Sikre at markprøver afholdes etisk korrekt og efter FMR.
DWK ønsker at debattere om markprøvekalenderen skal bibeholdes.
10. Fremlæggelse af grupperapporter
11. DJ afregning af prøver til SJD
12. Tildeling af markvildtprisen
13. Konstituering af formand til repræsentantskabet
Valg af næstformand til repræsentantskabet
Valg af formandssuppleant
Valg af næstformandssuppleant
14. Andre punkter af fælles interesse
15. Eventuelt
 Bestyrelsesvalg i DKK ved Harris Jensen
 Brahetrolleborg Game Fair 2021 ved Harris Jensen

Følgende blev drøftet / besluttet:
Ad 1:

Dagsorden godkendt

Ad 2:

Underskrift af referat den 14 NOV 2019 samt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den
19 DEC 2019
Der var inden fristens udløb modtaget indsigelser fra Søren Stenhøj Jørgensen vedr. referatet
fra mødet den 14. nov. 2019, der efter behandling i Formandskabet blev afvist. Bilaget
vedlægges referatet.
Referater herefter godkendt

Ad 3:

Ingen kommentarer

Ad 4:

Orientering fra formanden
PKK bød Poul Valdemar Nielsen velkommen i repræsentantskabet.
Orienterede herefter om de dialogmøder bestyrelsen havde haft med de forskellige udvalg.
Der havde været en god og konstruktiv dialog på møderne. Der skal vælges et nyt medlem til
FUV da Tommy Haugaard stopper ved denne sæsonens udgang.
Der var modtaget meddelelse om, at Aage Stenhøj Jørgensen havde indklaget SJD for
Datatilsynet i forbindelse med hans fratræden i DJU. Sagen er overgivet til håndtering hos
advokat

Ad 5:

Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af regnskab med meddelelse af decharge
DWK ønsker en redegørelse for udgiften til hjemmesiden i 2019 i forhold til det der er
budgetteret i 2019
ODM gennemgik det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med agendaen med
tilhørende kommentarer for de enkelte poster.
Dokumenterede proces omkring bevilling af arbejdsramme for portal, tilbud og accept af
samme, samt redegjorde for visning af omkostningens størrelse i budgetopfølgning fra
mødet i november 2019.
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Enkelte uddybende spørgsmål til portalens opbygning og funktioner der blev besvaret af SLA
og ODM.
Den negative afvigelse for VK efterår skyldtes annoncering af for mange hold,
hvilket betød en ekstra omkostning da der ikke kom tilmeldinger nok. Dette er reguleret i VK
For 2020. Kommentarer fra BVH og RAM vedr. omkostningerne til DM, idet man mente disse
var store i relation til udbyttet, og opfordrede til at man revurderede denne post.
Fremover ønskes der en opstilling så det er muligt at sammenholde opr. budget,
budgetopfølgning, aktuelt regnskab samt regnskab for året forud.
Regnskabet blev herefter godkendt og decharge meddelt bestyrelsen.
Som aftalt på repræsentantskabsmødet i november 2019, skulle man revurdere den
nødvendige arbejdskapital i SJD efter aflæggelse af regnskab for 2019. ODM viste den
udfærdigede opgørelse og kunne meddele, at bankindeståendet d.d. var ca. tkr. 75 mindre
end tilsvarende tidspunkt sidste år. Dette var forventeligt et resultat af covid-19 situationen
på de aflyste prøver og dermed manglende startgebyrer. Da vi stadig er i en usikker periode
var det kassererens anbefaling at man ikke p.t. regulerede på kapitalen. Dette blev taget til
efterretning.
Ad 6:

Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af budget
DWK har bemærkninger til administrationsudgifterne i budget 2020.
ODM gennemgik det reviderede budget for 2020, der var udsendt sammen med agendaen
med tilhørende kommentarer for de enkelte poster. Gennemgik de enkelte poster og deres
afvigelse. BVH og CL kunne ikke acceptere stigningen i administrations omkostningerne.
Efter flere kommentarer blev budgetrevisionen vedtaget med undtagelse af BVH og CL der
ikke kunne stemme for.

Ad 7:

Bemærkninger til revision af FMR
PKK gennemgik de modtagne kommentarer, der blev drøftet og tilrettet jfr. vedhæftede
opdatering af FMR. Det blev besluttet, at de på mødet foretagne ændringer ikke skulle i
høring. Denne tilrettede version sendes nu til udtalelse/gennemsyn i DKK. Den endelige
version vil herefter blive publiceret.

Ad 8:

Spørgsmål til rapport fra jagthunden
God og fyldig rapport, hvoraf det fremgår at FØ ønsker at stoppe som redaktør ved
årsskiftet. Bestyrelsen vil foretage en revurdering af set up for hans opgaver og få en
afløsning på plads.

Ad 9:

Tilbagemelding fra udvalget der skal se på markprøver:
 Tidsmæssig placering
 Geografisk placering af vinderklasser
 Påsætning af dommere på vinderklasser
 Sikre at markprøver afholdes etisk korrekt og efter FMR.
DWK ønsker at debattere om markprøvekalenderen skal bibeholdes.
JT aflagde rapport på udvalgets vegne med følgende hovedpunkter:
Grundet covid-19 havde udvalget kun haft 1 møde.
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Etik :
Det tilstræbes at der ikke afholdes prøver med min. 14 dage imellem, i forhold til etik.
Sikre en uddannelse af prøveleder.
Etik er både i forhold til vildtet, terrænet, over for medlemmer osv.
Tidsmæssig placering af prøver:
Det tilstræbes at der ikke afholdes prøver med min. 14 dage imellem. Etiks anbefaling.
Markprøvekalderen for 2020 er sat og forslag for 2021 og 2022 er fremsendt af
Markprøveudvalget til bestyrelsen for SJD og afventer godkendelse.
Geografisk forhold:
Der udarbejdes et geografisk kort, hvor i de geografiske områder placeres.
Vinderklasser:
Forår:

3 VK i SJD for engelske og kontinentale, det tilstræbes at der afholds VK,
fordelt med 1 pr. geografisk område.
3 VK i DJ, for engelske og kontinentale, det tilstræbes at der afholds VK,
fordelt med min. 1 prøve på Sjælland.
Den ene DJ og SJD´s prøver skal ligge i en weekenden.

Efterår:

2 VK i SJD for engelske og kontinentale.
2 VK i DJ, for engelske og kontinentale.
Det kordineres imellem DJ´s og SJD´s prøve sekretærerne at min. 1 prøve
afholdes på Sjælland og i en weekend.
Den ene af DJ og SJD´s prøver skal ligge i en weekenden.

Dommere:

Behandles i SJD´s bestyrelse p.t. Udvalget afventer afklaring.

Man nåede ej til behandling af markprøvekalenderen.
PVN påpegede, at der ikke er biologisk begrundelse for at der skal være 14. dage mellem
hver prøve og dermed heller ingen etisk begrundelse.
PVN, APJ og RAM gav udtryk for behov for/ønske om større fleksibilitet og liberalisering på
dette område.
Ad 10:

Fremlæggelse af grupperapporter
I såvel kontinental som engelsk gruppe havde man drøftet medlemssituationen og i begge
grupper var der enighed om, at medlemspleje m.v. var et emne der varetages i
specialklubberne.

Ad 11:

DJ afregning af prøver til SJD
Grundet aflysning af prøver i foråret havde det ikke været muligt at foretage en opfølgning
på den store forskel på afregning pr. hund mellem SJD og DJ. Denne proces er derfor udskudt
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til efteråret. Såfremt der stadig er en uforholdsmæssig stor afvigelse, skal der aftales en
alternativ løsning, der udligner denne forskel.
Ad 12:

Tildeling af markvildtprisen
Begge grupper kunne tilslutte sig UMN’s indstilling

Ad 13:

Konstituering af formand til repræsentantskabet
Valg af næstformand til repræsentantskabet
Valg af formandssuppleant
Valg af næstformandssuppleant
Dette punkt var på dagsordenen, da PKK havde meddelt sin afgang på dette møde.
Resultatet blev:
Formand for Repræsentantskabet AN
Næstformand Repræsentantskabet JT
Suppleant engelsk gruppe FFJ
Suppleant kontinental gruppe RR

Ad 14:

Andre punkter af fælles interesse
I forbindelse med etableringen af SJD var der tre væsentlige målsætninger:
”Billiggøre, forenkle og smidiggøre”
Bestyrelsen havde lavet en opfølgning på ovennævnte der viste følgende:
En økonomisk besparelse på godt tkr. 93
Forenkling og smidiggørelse i form af:

1
2
3
3
4
5
6

Een organisation mod tidligere 4 - FJD, DJ, DKK og DJU
Reduceret behandlingstid
Kortere beslutningsproces
Alle marprøver i et regi mod tidligere 4
Forenklet administration - ingen dobbeltfunktioner
Økonomisk besparelse på 28%
Kun én hjemmeside

Ovennævnte vil blive indrykket ifb. en artikel i Jagthunden omkring det første år i SJD.

Markprøver forår 2020 – rapport fra ILR:
Der blev i foråret afholdt 14 kvalitetsprøver og aflyst 2 kvalitetsprøver pga. COVID-19.
Vinderklasser og forårsmesterskabet blev aflyst grundet COVID-19.
På de 14 afholdte prøver var fremmødt 195 (67 i UK og 128 ÅK) engelske og 160 (32 UK og
128 ÅK) kontinentale hunde i alt 355 hunde, der blev uddelt 139 præmieringer (79 x 1 pr., 51
x 2. pr. og 9 x 3 pr), som giver præmieringsgrad på 39,2%.
Til sammenligning blev der i foråret 2019 afholdt 20 kvalitetsprøver, hvor der var fremført
213 engelske (77 UK – 136 ÅK) og 255 kontinentale (35 UK – 229 ÅK) i alt 468 fremmødte
hunde og uddelt 147 præmieringer, en præmieringsprocent på 32%.
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Når man sammenligner foråret 2019 og 2020 er der 113 fremmødte hunde mindre i 2020 i
forhold 2019 men præmieringsgraden er blevet ca. 8% højere i 2020.
(På de 2 aflyste prøver var der i alt tilmeldt 25 kontinentale hunde).
Ad 15:

Eventuelt
 Bestyrelsesvalg i DKK ved Harris Jensen
 Brahetrolleborg Game Fair 2021 ved Harris Jensen

GJJ informerede om det kommende valg til DKK’s bestyrelse, hvor han er på valg. HJ er villig til genvalg,
hvilket der var fuld opbakning til i repræsentantskabet. Det er vigtigt at vi har en ”fagmand” i DKK’s
bestyrelse. Når vi nærmer os valget forventes det at alle specialklubber gør en ekstra indsats for genvalg af
HJ.
Game Fair 2021 på Brahe Trolleborg bliver afholdt i august, og der skulle gerne komme en del flere gæster i
år en sidste gang. Der er mulighed for at købe en stadeplads for de enkelte specialklubber.
HJ kunne endvidere oplyse, at DKK har fået en afdeling på Vilhelmsborg nær Århus. Der er gode faciliteter
for såvel mødeaktiviteter m.v. så kan kun anbefales.
FTS bad herefter om ordet og takkede på bestyrelsens vegne PKK for hans store indsats under tilblivelsen af
SJD samt det første år i drift. PKK’s store viden omkring FMR m.v. havde været vigtige elementer både
underforhandlingerne samt den efterfølgende opstart.
AN takkede ligeledes på vegne af repræsentantskabet og dermed specialklubberne PKK for hans store
indsats i hele forløbet med forhandlinger og opstart. Havde forståelse for hans beslutning, men havde
gerne set han fortsatte.
PKK sluttede med at takke for et godt og konstruktivt møde i en god ånd, og takkede herefter af som
formand for repræsentantskabet. På trods af, at der undervejs havde været mange problemfyldte sager,
havde det også været en fornøjelse at være med til at deltage i de indledende forhandling om skabelsen af
SJD for herefter at se det i funktion. Ønskede den nye formand held og lykke med opgaven.
Nærværende er udsendt til Repræsentantskabet via mail den 26.06 2020,
Således vedtaget på mødet i Repræsentantskabet i Ejby, torsdag den 18. juni 2020:

_____________________________
Formand

______ _________________________
Danmarks Jægerforbund

___________________________________
Flemming Thune-Stephensen - SJD

________________________________
Dansk Kennel Kub
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_______________________________
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
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