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Referat fra 
Bestyrelsesmøde i SJD 

Onsdag den 29. september 2021 kl. 16:00 
Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle  

 
Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS) 
 Allan Nissen – Næstformand (SJD – AN)) 
 Jens Toft – bestyrelsesmedlem (SJD – JT) 
 Gunnar Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK - GJ) 
 Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ) 
 Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL)  
 Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR) 
 Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet 
 Annemette Laursen – redaktør Jagthunden – AL - deltog under pkt. 3a 
 
Afbud fra: Leif Bach – bestyrelsesmedlem (DJ - LB) 
 
Dagsordenen var: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2021 
3. Orientering fra formanden 
4. Udkast til budget for 2022 
5. Status på ny afregningsmodel for kvalitetsprøver – forår 2022 
6. Evaluering af bestyrelsens arbejde siden opstart af SJD strategi og handlingsplaner 
7. Forløb af klagesag  
8. Forslag til ændring af FMR: 

a. Forslag fra DKK ved. ændring af fristen for indgivelse af klager 
b. Tekstmæssige ændringer – eks. Mesterskabsprøven ol. 
c. Drøftelse af tidsbegrænsning for sanktioner 

9. Gennemgang af Vedtægter og Forretningsorden 
10. Påsætning af dommere: 

a. Mesterskabsprøven 2022 
b. Vinderklasser forår 2022 

11. Status DM 
12. Udfordring med dommere til 1. dag Specialklubber forår 
13. Markprøvekalenderen 2023 – 2025  
14. Orientering fra møde i den kontinentale gruppe 25. august 2021 
15. Dato for repræsentantskabsmøde i november 
16. Eventuelt 
17. Næste møde 

 
Følgende blev besluttet: 

 

Ad.  1 Godkendelse af dagsorden: 
Følgende punkter blev tilføjet: 
3.2.  Indlæg fra AL vedr. trykning og distribution af Jagthunden 
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De af HJ fremsendte punkter blev behandlet løbende under de relevante punkter på 
dagsordenen 
 

  
Ad.  2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2021 

Referat godkendt og underskrevet 
 

Ad.  3 Orientering fra formanden 
FTS orienterede om modtagelse af mail vedr. DJs udmeldelse af SJD pr. 31.12.2022. 
 
CL orienterede om baggrunden og forløbet, som var et resultat af en beslutning i HB om 
fremover at arbejde ud fra en ny strategi med fokus på bredden på jagthundeområdet uanset 
race og type. 
Der blev herefter fremsat en lang række spørgsmål til CL, hvor de vigtigste var: 

• Uforståenhed overfor, at en betroet samarbejdspartner som SJD ikke var orienteret om 
forløbet på et tidligere tidspunkt og skulle høre dette som rygter. 

• Hvorfor var emnet ikke taget op på DJs netop afholdte repræsentantskabsmøde, da 
beslutningen forventeligt ud fra forløbet og rygterne måtte være truffet inden dette 
møde?  

• Spørgsmål til, hvilke typer prøver det var DJ ville afvikle fremover 
 

CL svarede på spørgsmålene i det omfang det var muligt på nuværende tidspunkt, da der 
stadig er detaljer ift. praktik der skal fastlægges internt i DJ. 
Vedr. prøver oplyste CL at der fremover vil kunne holdes markprøver lokalt, men at de ikke 
understøttes centralt fra. Her er der praktik der skal afklares.  
Vedr. DKK, informerede CL om at der havde været drøftelser med DKK, og at der var indgået 
en aftale om dommeruddannelse og registreringer af resultater i hundeweb. 
Ændringen i DJs hundearbejde betyder, at Steen Larsen træder ud af bestyrelsen i SJD og Leif 
Bach overtager hans post 
 
Det er DJs tilgang, at de ikke træder ud uden, at der er et rimeligt varsel, hvor man tilbyder at 
bidrage som hidtil i sæsonen 2022 og dermed træder ud pr. 31.12. 2022 
 

HJ præciserede, at DKK kun registrerede resultater for stambogsførte hunde. 
Det blev aftalt, at AL ville lave interview med CL til Jagthunden – deadline for dette 
blev 20. oktober. 
Der var generelt stor uforståenhed over, at DJ, som oprindeligt blev startet af de 
stående jagthunderacer, og var med til at stifte SJD i 2018, nu havde valgt at trække 
sig fra dette arbejde, uden på samme tid at kunne præcisere, hvad de fremtidige 
aktiviteter på jagthundeområdet ville blive – herunder strukturen herfor. 
 
Det blev efterfølgende besluttet, at HJ anmoder om møde med DKK for at få klarhed 
over, hvad der er aftalt med DJ – herunder baggrunden for den efterfølgende 
mailudsendelse fra DKK til dommere på vegne af DJ! 
 

Ad. 3.a Trykning og distribution af Jagthunden 
AL fremlagde tilbud fra såvel eksisterende leverandører som nye, og gennemgik de praktiske 
og økonomiske konsekvenser herfor. Orienterede ligeledes om nye tiltag, hvor en væsentlig 
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stigning i annoncetegningen havde øget indtægterne herfor. 
Stor ros til det arbejde AL havde udført siden sin tiltræden, og tilsagn om at AL arbejder videre 
med at finde den/de optimale leverandører for fremtiden, hvor leverance sikkerheden for 
bladet er en vigtig faktor. ODM checker fra tidligere. 
 

Ad. 4 Udkast til budget for 2022 
ODM gennemgik det fremsendte udkast samt forudsætninger for budget 2022. Som allerede 
bemærket i forudsætninger måtte udkastet betragtes at være forbundet med stor usikkerhed 
grundet den nye situation omkring DJs udmeldelse. Som nævnt under pkt. 3.a. forventes der 
en større stigning i annonceindtægterne for Jagthunden, hvilket påvirker det samlede resultat 
i positiv retning. Efter korrektion af en indtægtspost blev budgettet godkendt, dog således, at 
bestyrelsen videresender udkastet til behandling på repræsentantskabsmødet med samme 
usikkerhedsfaktorer som ovenfor nævnt. 
 

Ad.  5 Status på ny afregningsmodel for kvalitetsprøver – forår 2022 
ODM fremlagde udkast til ovennævnte, der tog udgangspunkt i faktuelle prøveudgifter for 
kvalitetsprøver foråret 2021. CL stillede spørgsmål til behov for bilag af hensyn til transparens 
i økonomien. Modellen tager udgangspunkt i faktuelle historiske tal, hvorfor dette er 
dokumenteret heri. Modellen vil betyde væsentlige forenklinger for såvel prøveledere som 
kasserer. Modellen sendes videre til behandling i Repræsentantskabet. 
 

Ad. 6 Evaluering af bestyrelsens arbejde siden opstart af SJD – strategi og handlingsplaner 
Da pkt. 14 var en del af dette punkt, samt et af de af HJ indsendte spørgsmål vedr. 
formandskabet, blev disse behandlet her. 
JT informerede om konklusionerne fra det kontinentale møde, som fremgår af det 
offentliggjort referat. Disse input såvel som punktet rejst af HJ tages med i det videre arbejde. 
Evaluerings- og strategi arbejdet vil være punkter der skal behandles på gruppemøderne til 
det kommende repræsentantskabsmøde. 
 

Ad. 7 Forløb af klagesag 
HJ orienterede om sine synspunkter, og stillede tvivl om den nuværende 
struktur/forretningsgang for behandling af sanktioner var den rigtige. Efter en kort drøftelse 
af emnet blev det besluttet at dette skulle revideres i forbindelse med behandling af pkt. 9 
   

Ad. 8 Forslag til ændring af FMR 
a) Tages med ved revision af pkt. 9 
b) Omfatter kun tekstmæssige tilretninger eks. skal der stå ”Mesterskabsprøven”  
c) FTS gav kort intro for dette punkt, der tages med ved den samlede revision af dette 

område. 
 

Ad. 9 Gennemgang af Vedtægter og Forretningsorden 
På baggrund af udmeldelse af DJ, samt det igangsatte strukturarbejde udsættes behandlingen 
af dette punkt til der er klarhed over den fremtidige struktur og organisation. 
 

Ad. 10 Påsætning af dommere 
a) For Mesterskabsprøven 2022 er dette klaret og invitationerne er udsendt 
b) Påsætning af dommere til forårs VK skal behandles på gruppemøderne til det 

kommende repræsentantskabsmøde. 
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Ad. 11 Status DM 
ILR gav kort status og kunne meddele at prøven skulle være på plads. 
 

Ad. 12 Markprøvekalenderen 2023 – 2025 
Udsættes til der er klarhed over DJs udmeldelse samt resultatet af strukturarbejdet 
 

Ad. 13 Udfordring med dommere til 1. dag specialklubber 
Dette punkt vedrørte de kontinentale klubber, og var i et vist omfang manglende koordinering 
af prøvedatoer. Tages op under strukturarbejdet. 
 

Ad. 14 Orientering fra møde i den kontinentale gruppe 25. august 2021 
Blev behandlet under pkt. 6 
 

Ad. 15 Dato for repræsentantskabsmøde i november 
Fastsat til onsdag den 3. november 2021 i Ejby. Gruppemøder fra kl. 15:00 – 17:00 og 
fællesmøde med start kl. 17:00 
 

Ad. 16 Eventuelt 
HJ fremlagde modtaget klage fra apporteringsprøve, hvor kravene til vandapportering ikke var 
overholdt. ODM bringer sagen videre til DUV. 
 
Efter spisning blev der afholdt møde uden deltagelse af CL for en drøftelse af situationen 
omkring DJs udmeldelse. 
 

Ad. 17 Næste møde 
Fastsættelse af dette udsættes indtil videre. 

 
 
Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 29. september 2021 i Vejle: 

   
 
                      
Flemming Thune-Stephensen 
 
 
 
 
Allan Nissen   Jens Toft 
 
 
 
 
Gunnar Jensen  Harris Jensen 
 
 
 
 
Leif Bach   Claus Lind Christensen 


