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Referat af møde I Engelske Gruppe SJD 

Onsdag den 30. juni 2021 kl. 15:00 – Ejby 

 

Deltagere: Allan Nissen, næstformand SJD (AN) ESK  

 Gunnar Jensen (GJ) DISK 

 Anton Dahl (AD) DGSK 
 Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
 Poul Valdemar Nielsen (PVN) DBK 
 Ole Dahl Madsen (ODM) referent 
 
 
Dagordenen var: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Godkendelse af referat ENG GRP-møde den 24. nov. 2020 
 

3. Opfølgning af referatet  
 

4. Status markprøver 2020 
a. Forslag til ny afregningsmodel 

 
5. Udsætning af fugle og markprøver hos de stående jagthunde i nærmeste fremtid 

 
6.  Regnskab SJD 2020 

a. Model til forenkling af regnskab fra 2022 
 

7. Budgetrevision 2021 
 

8. Skal dommere føre hund for at være på dommerlisten 
 

9. Evaluering af bestyrelsens arbejde siden opstart af SJD – strategi og handlingsplaner 
 

10. Markprøver nu og i fremtiden 
 

11. Forslag fra DWK vedr. ændring af FMR §23 – til bedømmelse efter racernes særpræg 
 

12. Eventuelt 
 
AN startede med at byde AD velkommen i gruppen, og gik herefter over til at behandle den udsendte 
dagsorden. 
 
Følgende blev drøftet/besluttet: 
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1 Godkendelse af dagsorden 
GJ ønskede markprøvekalenderen for de engelse vedr. Hovedprøver drøftet under evt. – herefter 
godkendt 
 

2 Godkendelse af referat ENG GRP-møde den 24. nov. 2020 
Godkendt og underskrevet 
 

3 Opfølgning på referat 
Ingen kommentarer 
 

4 Status på markprøver 2020 
ODM gennemgik det udsendte ark og orienterede om, at der nu stort set var samme 
afregningsbeløb for kvalitetesprøver i SJD som DJ. 
a. Forslag til ny afregningsmodel 
På baggrund af ovennævnte ville der nu være mulighed for at indføre en forenklet 
afregningsmodel for prøveledere. ODM fremlagde oplæg der er på fællesmødet. Alle kunne 
tilsluttesig  at der arbejdes videre med forslaget. 
 

5 Udsætning af fugle og markprøver hos de stående hunde i nærmeste fremtid 
Forskellige synspunkter blev fremført, men enighed om nødvcendighedens af at kunne sætte 
fugle ud for at afvikle skydeprøverne. 
AD fremlagde ideforslag fra DGSK som var et koncentrat af det forslag der var tilsendt 
repræsentantskabet og som ville blive behandlet på fællesmødet. Det er nødvendigt at der 
fortsat søgesdispensation til at fælde agerhøns på disse prøver uden for fredningstiden. 
Der skal laves en strategiplan, der kan præsenteres for myndighederne og samtidig skal der 
arbejders på det politiske plan. 
 

6 Regnskab SJD 2020 
ODM gennemgik det idnsendte regnskab i hovedtræk. Det forholdsvise store overskud var 
primært fremkommet som et resultat af færre omkostningsbærende aktiviteter grundet covid-19 
a. Model til forenkling af regnskab fra 2022 
Delregnskab for kontorkassen er fremover en integreret del af hoveregnskabet. Regnskab for 
agerhønefonden, samt den tilhørende bankkonto konsollideres op i hovedregnskabet med egen 
konto. Fremover vil der kun være separat regnskab for Jagthunden. 
Forslag godkendt. 
 

7 Budgetrevision 2021 
Da året har været – og stadig er – præget af covid-19, sker den ingen ændring af budget 2021 
 

8 Skal dommere føre hund for at være på dommerlisten 
AN orienterede om emnet. Ikke nødvendigt 
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9 Evaluering af bestyrelsens arbejde siden opstart af SJD – strategi og handlingsplaner 
Forslaget, der var udsendt til bestyrelse og repræsentantskab af Harris Jensen, havde været 
drøftet i bestyrelsen.  
Såvel 2020 som 2021 havde været unormale år grundet covid-19, hvorfor disse ikke kan danne 
grundlag for en reel vurdering af arbejdet. Enighed om at der ler avet mange gode rutine, 
forenklinger, besparelser m.v., man skal se fremad, hvorfor en strategiplan med en tilhørende 
handlingsplan må være opgaven. 
 

10 Markprøver nu og i fremtiden 
AN orienterede om udvalgets arbejde – kommer op på fællesmødet 
 

11 Forslag fra DWK vedr. Ændring af FMR §23 – til bedømmelse af racernes særpræg. 
Kort drøftelse af punktet, der er et kontinental anliggende. Ingen ændring hos de engelske. Man 
skal tilgodese så mange som muligt. 
 

12 Eventuelt 
GJ hade bemærkning ved indplacering af DPH angåene indplaceing i gruppe 7 såfremt klubben 
optages i SJD. 
Koordinering af hovedprøver for de engelske var hidtil foregået uden DBK. DBK havde ønske om 
at blive en del af dette. GJ fremsender aktuel mplan, der herefter benyttes til arbejdet. 
Spørgsmål fra AD om, hvem der hjælper ILR med at placere VK prøverne ? Den aktuelle placering 
ville give problemer for de dommere der også vil føre hund. 
AD tilbød sin hjælp – AN bringer dette videre. 

                AD foreslog at man fremover burde tage afholdelse af virtuelle møder i betragtning 
 
Således vedtaget på gruppemødet den 30. juni 2021: 
 
Nærværende er udsendt til gruppen via mail den 6. juni 2021 
 
 
 
 
Allan Nissen – gruppeformand – formand ESK 
 
 
 
 
Poul Valdemar Nielsen DBK  Gunnar Jensen  DISK 
 
 
 
 
Flemming Fuglede Jørgensen DPK  Anton Dahl DGSK 
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