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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde I SJD 
Onsdag den 30. juni 2021 kl. 17:00 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 
Deltagere: 

 

Allan Nissen (AN) ESK formand 

Jens Toft (JT) DRK næstformand 

Flemming Thune-Stephensen (FTS) SJD 

Harris Jensen (HJ) SJD/DKK 

Gunnar Jensen (GJ) SJD/DKK 

Steen Larsen (SLA) SJD – DJ 

Rune Rishøj (RR) DMK 

Anton Dahl 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 

Jørgen Christensen – (JC) - KHK 

Ingerlise Rasmussen (ILR) prøvesekretær 

Ole Dahl Madsen (ODM) sekretær 

 

Afbud fra: 

Gitte Finnich Pedersen (GFP) – KSJ 

 

Udeblivelse: 

Claus Lind Christensen (CLC) SJD/DJ 

 

 

Dagsordenen var: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Underskrift af referat 
3. Opfølgning på referat 
4. Orientering fra formanden 
5. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af regnskab 2020 med meddelelse af decharge 

a. Model til forenkling af regnskab fra 2022 
6. Fremlæggelse og opfølgning på budget 2021 
7. Fremlæggelse, gennemgang af ”Jagthundens” regnskab 
8. Fremlæggelse af grupperapporter 
9. Fremlæggelse og gennemgang af udvalgsrapporter 
10. Status markprøver 2020 

a. Forslag til ny afregningsmodel  
11. Klagesag markprøvedommer 
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12. Fældning af agerhøns på skydeprøver uden for fredningstiden 
13. Udsætning af fugle og markprøver hos de stående jagthunde, i nærmeste fremtid 
14. Markprøver nu og i fremtiden 
15. Ansøgning fra Dansk Drentsche Patrijshond om optagelse i SJD 
16. Forslag fra DWK vedr. ændring af FMR §23 – til bedømmelse efter racernes særpræg 
17. Påsætning af dommere til VK 
18. Evaluering af bestyrelsens arbejde siden opstart af SJD – strategi og handlingsplaner 
19. Valg af: 

a. formand til repræsentantskabet 
b. næstformand til repræsentantskabet 
c. formandssuppleant 
d. næstformandssuppleant 
e. to revisorer 

20. Andre punkter af fælles interesse 
21. Eventuelt 
 

 

Følgende blev drøftet / besluttet: 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
HJ ønskede punkt vedr. Game Fair på Brahe Trolleborg på under pkt. 20 
Dagsorden herefter godkendt. 
 

Ad 2 Underskrift af referat 
Referat fra rep. mødet den 18. juni 2020 godkendt og underskrevet 
 

Ad 3 Opfølgning på referat 
Ingen kommentarer 
 

Ad 4 Orientering fra formanden 
AN orienterede om 

• Afgørelse fra Datatilsynet vedr. klage fra Aage Stenhøj Jørgensen. Tilsynet udtaler ”Kritik” 

• Orienterede om nye udvalgsmedlemmer i UMN og FUV 

• Ove Nissen Nielsen havde gjort opmærksom på divergens mellem reglerne for ræveslæb i 
forhold til opslag på portalen og i FMR. FMR skal tilpasses 

• Sponsorat indgået med Uniq vedr. Mesterskabsprøven og DM. Sidst nævnte når 
nuværende sponsorat udløber. 

• DJ havde henvist indgivet klage til deres Whistleblower ordning – SLA informerede 

• Ansøgning fra DBK, KGDH og DWK om afvikling af ekstra prøver imødekommet 

• Der var modtaget indbydelse til deltagelse i messer – fortsat et specialklubanliggende 

• RR supplerede angående DMKs fravalg af deltagelse af udstilling i Vissenbjerg 

• Tiltag for at tiltrække nye markprøvedommere – artikel i Jagthunden, opslag på portalen 
samt opfordring til specialklubberne. 
 

Ad 5 Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af regnskab 2020 med meddelelse af decharge 
ODM gennemgik det reviderede, underskrevne og udsendte regnskab med tilhørende noter og 
kommentarer. Regnskabet viste et overskud på kr. 91.334 mod et budgetteret resultat på kr. 
31.930. Overskud primært fremkommet som et resultat af mange aflyste omkostningsbærende 
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mødeaktiviteter m.v. samt et minimeret DM. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der 
herefter godkendtes med decharge. Regnskabet sættes på portalen. 
 
5.a. Model til forenkling af regnskab for 2022 
For fortsat at leve op til målsætningen om at forenkle, smidiggøre og billiggøre SJD, foreslog 
kassereren, at man fra 2022 udelukkende lavede separat regnskab for Jagthunden, idet 
regnskabet for kontorkassen alligevel kun var et udtræk af hovedregnskabet. Separat regnskab 
for Agerhønsefonden, og dertil separat hørende bankkonto, konsolideres op i hovedregnskabet 
dog med egen konto. 
Forslag vedtaget. 
 

Ad 6  Fremlæggelse og opfølgning på budget 2021 
Da 2021 har være, og stadig er, præget af covid-19 indstiller bestyrelsen at man ikke ændrer 
budgettet. 
For at belyse arbejdsmængden hos sekretær og P-sekretær blev det i 2019 besluttet, at disse 
skulle lave timergenskab for 2020, hvilket har giver følgende: 
Sekretær:     647 timer plus ca. 120 telefontimer - (597 timer plus telefon i 2019) 
P-sekretær:  538 timer plus ca. 150 telefontimer – ej registreret i 2019 
Uændret budget vedtaget. 
Bemærkning fra CL om, at budget med kommentarer ikke tilsendt (det er efterfølgende 
konstateret at dette er sendt til repræsentantskabet den 11. januar 2021 – se opf. mail af 6. juli 
2021) 
 

Ad 7 Fremlæggelse og gennemgang af Jagthundens regnskab 
Blev gennemgået under pkt. 5. Fokus på at minimere distributionsudgifterne. Redaktøren er i 
gang med arbejdet. 
  

Ad 8 Fremlæggelse af grupperapporter 
Da hovedparten af emner var på som selvstændige punkter ville disse blive kommenteret 
herunder. 
 

Ad 9 Fremlæggelse og gennemgang af udvalgsrapporter 
Der var modtaget og udsendt rapport vedr. Jagthunden. Ros til den nye redaktør for nye tiltag 
på såvel layout, indhold som økonomi. 
Som tidligere vil der løbende blive holdt mødet med udvalg. 
FTS orienterede om dialog med FUV. 
 

Ad 10 Status markprøver 2020 
ODM gennemgik det udsendte materiale, der viste, at der nu stort set var konsensus mellem 
afregning fra kvalitetsprøver pr. hund fra SJD og DJ. SLA har lavet et stort stykke arbejde i regi af 
DJ prøverne. Det forventes at dette niveau kan holdes fremover 
 
10.a. Forslag til ny afregningsmodel 
ODM gennemgik oplæg til ny forenklet model for afregning af kvalitetsprøver, der ville forenkle 
og smidiggøre arbejdet for såvel prøveledere som kasserer. Modellen tager udgangspunkt i et 
ensartet afregningsbeløb pr. hund som nævnt ovenfor, samt en gennemført analyse af 
omkostningsdelen. Enkelte opklarende spørgsmål, hvorefter det blev vedtaget at man skulle gå 
videre med modellen med det sigte at indføre den primo 2022. 
 

Ad 11 Klagesag over markprøvedommer 
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BVH stillede spørgsmål ved varigheden af advarsler, idet han fandt det forkert, at der ikke var 
en ”udløbsdato” på sådanne, og en frist for, hvor længe den skal have indvirkning på eventuelle 
efterfølgende sager. BVH mente i øvrigt ikke at repræsentantskabet havde fået fuld indsigt i det 
bagvedliggende materiale, og kunne derfor ikke tilslutte sig afgørelsen.  
JC konkluderede at disse sager ikke skulle diskuteres i Rep. men blot forelægges til orientering. 
JT bekræftede dette. 
Repræsentantskabet – med undtagelse af BVH - tilsluttede sig herefter DUVs og bestyrelsens 
indstilling. 
Sagen videresendes til DKKs Disciplinærnævn. 
 

Ad 12 Fældning af agerhøns på skydeprøver uden for fredningstiden 
For såvel den engelske som den kontinentale gruppe var det vigtigt at man fremover fortsat 
søgte dispensation til at fælde agerhøns på prøver uden for fredningstiden.  
 

Ad 13 Udsætning af fugle om markprøver hos de stående jagthunde i nærmeste fremtid 
Indledningsvist blev det fastslået at drøftelserne udelukkende vedrører efterårets prøver. 
AD fremlagde det forslag, han havde udsendt til repræsentantskabet, med forslag om, at man 
udarbejder en fælles strategi/handlingsplan for emnet, der kan præsenteres for de involverede 
myndigheder og interesseorganisationer. Skal der nedsættes en arbejdsgruppe skal der 
udarbejdes et klart kommissorium. Indtil dato er der ingen der har adresseret ansvaret for at 
komme videre med dette emne på en fælles konstruktiv måde – men alle kender 
udfordringerne. 
Flere indlæg om udfordringer og muligheder – men overordnet støtte til ADs forslag om at 
komme videre på et konstruktivt grundlag. AD arbejder videre på et oplæg. 
 

Ad 14 Markprøver nu og i fremtiden 
Emnet blev behandlet under pkt. 13 
 

Ad 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansøgning fra Dansk Drentsche Patrijshond om optagelse i SJD 
Alle var positive for at imødekomme denne ansøgning. Det blev vedtaget at optage DDP som 
associeret medlem, indtil Vedtægterne var ændret fsv angår afstemning - jfr. pkt. 13 - til at 
være således: 
”Afstemninger i såvel repræsentantskabet som i grupperne afgøres ved almindeligt 
flertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Ved stemmelighed i bestyrelsen er 
formandens stemme afgørende og ved dennes fravær, næstformandens – jf. 
forretningsorden for bestyrelsen. I grupperne er gruppeformandens stemme afgørende. 

1. Hvert medlem af repræsentantskabet har som udgangspunkt én stemme. 
2. Der skal, hvis blot ét medlem af repræsentantskabet fremsætter ønske herom, ske 

afstemning efter specialklubbernes størrelse. I disse tilfælde har hver specialklub en 
stemmevægt, der svarer til én stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer med stemmeret, 
opgjort pr. 31. december året før.” 

Når denne ændring er vedtaget på mødet i maj 2022, vil DDP blive optaget som fuldgyldigt 
medlem af SJD, men kan indtil da deltage i SJDs prøver på lige fod med øvrige SJD tilsluttede 
klubber. Der betales intet optagelsesgebyr. 
Endvidere blev det besluttet, at DDPs andel af formuen i SJD udelukkende vil udgøre deres 
ideelle andel af den ændring der måtte være efter 1. januar 2023. 
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Samtlige repræsentanter stemte for ovennævnte, hvorefter ændring til vedtægter vil blive 
fremlagt og vedtaget på mødet i maj 2022.  
 
 

Ad 16 Forslag fra DWK vedr. ændring af FMR §23 – til bedømmelse efter racernes særpræg. 
AN informerede om, at den engelske gruppe ville lade den kontinentale gruppe tage stilling til 
forslaget, idet den engelske gruppe ikke ønsker ændring for deres hunde. 
JT meddelte at emnet var behandlet på det kontinentale gruppemøde. Man var positiv overfor 
forslaget og ville arbejde videre med det. 
 

Ad 17 Påsætning af dommere til VK 
Forslag fra bestyrelsen om, at dette fremover skulle foregå som tidligere i FJD, hvor man på maj 
mødet afsatte dommer til efterårets VK og på november mødet afsatte dommer til forårets VK. 
Dommere til Mesterskabsprøven og DM skal fremover fastlægges på henholdsvis maj og 
november mødet, året forud for det aktuelle mesterskab. 
 

Ad 18 Evaluering af bestyrelsens arbejde siden opstart af SJD – strategi og handlingsplaner 
HJ fremlagde og motiverede sit forslag og foreslog at såfremt man ville arbejde videre burde 
man nedsætte et udvalg og udarbejde et kommissorium for arbejdet. AN supplerede at 
forslaget havde været behandlet i bestyrelsen, og man nok skulle huske på, at såvel 2020 som 
2021 havde været ”unormale” år grundet covid-19. Positiv for en strategi og handlingsplan. 
JT efterlyste ejerskab af SJD hos specialklubberne – større divergens hos de kontinentale end 
hos de engelske – mange nye tiltag omkring forenkling smidiggørelse og billiggørelse er 
lykkedes, men vi skal have en klar strategi og tilhørende handlingsplan så alle medlemmer såvel 
i rep. best. som specialklubberne er klar over mål og midler! 
Bestyrelsen arbejder videre med HJs forslag på det kommende bestyrelsesmøde i august. 
 

Ad 19 Valg af: 

a. formand til repræsentantskabet 
b. næstformand til repræsentantskabet 
c. formandssuppleant 
d. næstformandssuppleant 

e. to revisorer 
Da der ikke var indkommet forslag, var der genvalg til: 
AN og JT som henholdsvis formand og næstformand 
FFJ og RR som suppleant for henholdsvis formand og næstformand 
Peter Katholm og Finn Møller Jørgensen som revisorer. 
 

Ad 20 Andre punkter af fælles interesse 
HJ gjorde opmærksom på Game Fair på Brahe Trolleborg og stillede sig til disposition. 
Forslag om økonomisk støtte til driften af Museet vedr. de stående jagthunde. Emnet tages op 
på bestyrelsesmødet i august. 
 

Ad 21 Eventuelt 
JC havde forespørgsel/kommentarer vedr. optagelse af – og efterfølgende visning på Facebook 
– af kritikgivning. Dette må kun ske efter forudgående accept af de involverede dommere 
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AD rykkede DJ for opslag om kommende markprøver på Hundeweb. 
DKK har tilsendt bestyrelsen forslag om at reducere tidsfristen for indsendelse af klager. Tages 
op på bestyrelsesmødet i august. 
 

Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 30. juni 2021 i Ejby. 

 

Nærværende er udsendt til Repræsentantskabet via mail den 19.07. 2021, 
 
 

 

 

_____________________________            ___________________________________ 

                      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    

 

 

 

_______________________________       ________________________________ 
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           Dansk Weimaraner Klub                   Korthaarklubben 

 


