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Referat fra 
Bestyrelsesmøde i SJD 

Mandag den 24. januar 2022 kl. 16:00 
Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle  

 
Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS) 
 Jens Toft – bestyrelsesmedlem (SJD – JT) 
 Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ)   
 Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR) 
 Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet 
  
 
Afbud fra: Allan Nissen – Næstformand (SJD – AN)) 
 Gunnar Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK - GJ) 
 
Dagsordenen var: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2021 

 
3. Orientering fra formanden 

 
4. Status udmeldelse af DJ 

 
5. Fremtidig bestyrelse 

 
6. Tilretning af: 

a. Vedtægter 
b. Forretningsorden for bestyrelsen 
c. Forretningsorden for repræsentantskabet 
d. FMR – inkl. rettelse DKK 

 
7. Status prøver forår 2022 – orientering fra P-Sekretær 

 
8. Markprøvekalenderen 2023 – 2025 og evt. rev. 2022 

 
9. Fuldbrugsprøver – henvendelse fra FUV 

 
10. Afregningsmodel for prøver i 2022 

 
11. VK efter DM 

 
12. Budgetrevision 2022 

 
13. Status regnskab 2021 

 
14. Status struktur – strategi arbejde 
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15. Jagthunden 

 
16. Dato for repræsentantskabsmøde 

 
17. Dato for næste møde 

 
18. Eventuelt 
 
Følgende blev besluttet: 

 

Ad.  1 Godkendelse af dagsorden: 
Følgende punkter blev tilføjet: 

Fra HJ: 
1. Formandskabets funktion 
2. Nedsættelse og ”bemanding” af klagenævn SJD 
3. Drøftelse af ny afregningsmodel for kvalitetsprøver forår 2022 
4. Anbefaler at FUV afholder det ønskede dommerseminar 

 
Fra JT: 

1. Erstatningsbeløb for mistet hund 

2. Forsikring via SJD eller i specialklubber 
3. DM i schweiss i regi af SJD 2022 
4. Budgetrevision – møder 2022 
5. Forslag til ændring af FMR – herunder ”erstatning” for DJs udvidede apporteringsprøve 

 

  Punkterne blev behandlet under relevante punkter i dagsordenen. 
 

Ad.  2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2021 
Referat godkendt og underskrevet 
 

Ad.  3 Orientering fra formanden 
FTS orienterede om diverse møder med repræsentanter fra DJ vedr. muligheder for afvikling 
af FCI godkendte markprøver for stående jagthunde i foråret 2022. 
Forhandlingerne foregik ud fra det mandat Repræsentantskabet havde givet, og der blev 
indgået en aftale, som tidligere informeret på SJDs portal 
 

Ad. 4 Status udmeldelse af DJ 
Det kunne oplyses, at DJ har indbetalt sit kontingent på kr. 25.000 for 2021. Ud over den 
kommunikation der er foregået via de sociale medier mv., har der ikke ud over de under pkt. 
3 nævnte møder, været henvendelse fra/til DJ. 
 

Ad. 5 Fremtidig bestyrelse 
Efter DJs udtrædelse af SJD består bestyrelsen p.t. af 5 medlemmer. FTS anbefalede at 
bestyrelsen fortsat skal bestå af 7 medlemmer, således der udvides med et ekstra engelsk og 
kontinentalt medlem fra Repræsentantskabet. Bestyrelsen vil herefter bestå af 4 medlemmer 
fra repræsentantskabet, 2 medlemmer fra DKK og formand.  
Skal forelægges Repræsentantskabet på førstkommende møde. 
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Ad. 6 Tilretning af Vedtægter, Forretningsorden og FMR. 

Som følge af DJs udtræden af SJD skal der ske en revision og tilretning af Vedtægter, 
Forretningsorden for bestyrelse og repræsentantskab samt FMR. 
Det blev vedtaget, at der nedsættes et udvalg for tilretning af vedtægter og 
forretningsordener samt et udvalg for tilretning af FMR. 
Udvalget for FMR består af FTS (koordinator), HJ og Carsten Lundhøj 
Udvalget for Vedtægter og forretningsorden består af ODM (koordinator), Poul Valdemar 
Nielsen og René Ahm-Hansen. 
 
Emner som anført under pkt. 1 medtages i denne revision. Det blev vedtaget, at udkast fra 
DUV til etablering af SJDs egen ”udvidede apporteringsprøve”, til afløsning af den tidligere DJ 
prøve, skal forelægges til godkendelse i repræsentant skabet på mødet i maj.  
FTS kontakter Lars Hjortnæs for at høre om han vil deltage i det kommende disciplinærudvalg, 
samt rådgive omkring de kommende ændringer til såvel Vedtægter, forretningsorden som 
FMR. HJ forslog at DKK havde en repræsentant i i det kommende disciplinærudvalg. 
 
Forslag om, at det fremover er disciplinærudvalget, der behandler klagesager med 
konsultative input fra DUV. Klagesager der medfører fratagelse af dommerlicens – midlertidigt 
eller for bestandigt – eller sager der kan medføre væsentlige disciplinære sanktioner – skal 
behandles i DKKs disciplinærudvalg. 
 
Deadline for 1. udkast er 1. marts. 
 

Ad.7 Status prøver forår 2022 – orientering fra P-sekretær 
ILR orienterede om ovennævnte. Der mangler 1 engelsk og 2 kontinentale VK for at alt er på 
plads. HJ lovede at tage kontakt til Anker Madsen på Fyn for VK engelske og ILR tager kontakt 
til to kontinentale prøveledere. 
Såfremt det på grund af DJs udtræden viser sig, at der ikke kan afholdes det fornødne antal VK 
i DJ regi foråret 2022, er man indstillet på en midlertidig fravigelse af FMR, således man kan 
starte på 2 af SJDs VK prøver. Opslag på portalen, såfremt dette viser sig nødvendigt 
 
 

Ad.8 Markprøvekalenderen 2023 – 2025 og evt. rev. 2022 
Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg på 4 medlemmer bestående af Anders Varming 
(koordinator) P-sekretær samt 1 engelsk og 1 kontinentalt medlem, der udpeges af 
henholdsvis AN og JT. 
Ud over at arbejde med markprøvekalenderen for de kommende år, hvor alt skal tages op til 
revurdering, skal udvalget tillige komme med et forslag til formen for DM fremover. 
Arbejdet skal – om muligt – være klar til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i maj 
2022. 
    

Ad.9 Fuldbrugsprøver – henvendelse fra FUV 
Bestyrelsen havde fået henvendelse fra FUV med forslag om afvikling af dommermøde. 
Dialogmøde med DUV er fastlagt til 9. februar 2022. 
Endvidere havde FUV fremsendt budgetudkast til godkendelse – herunder prøver med 8 
hunde pr. hold. 
Den kontinentale gruppe i SJD havde behandlet dette emne på møde den 2. november 2021, 
hvor man havde godkendt forslag om prøver med 8 hunde pr. hold, men reduceret tilskud fra 
specialklubberne til udelukkende at udgøre kr. 2,75 pr. specialklubmedlem. 
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Der var ikke opbakning til FUVs forslag om at lukke for tilmelding, når prøven var fuldbooket, 
men hunde, der tidligere havde opnået 1.præmie, skal bagerst i køen ved lodtrækning. 
 
ODM foreslog, at FUV drøftede muligheden for at forenkle regnskabs- og 
afregningsopgaverne til at matche den netop vedtagne model for kvalitetsprøver. 
Udgangspunktet kunne være den omkostning hver prøveleder har pr. hund, som udvalget har 
opgjort i det fremsendte materiale til at være kr. 1.050 – således SJDs kasserer afregner 
dommere, DKK og SJD gebyrer. 
Der sendes skrivelse til FUV om ovennævnte. 
 

  
Ad. 10 Afregningsmodel for prøver i 2022 

ODM gennemgik infoskrivelse og afregningsbilag for kvalitetsprøver 2022. Udsendes af P-
sekretær til prøveledere og sættes på Portalen. 
Kort drøftelse af mulighed for en videreførelse af denne model for andre aktiviteter. Tages op 
på det kommende repræsentantskabsmøde. 

 
Ad. 11 VK efter DM 

JT drøfter dette med AN, da der ikke er konsensus mellem engelske og kontinentale på dette 
punkt 
  

Ad. 12 Budgetrevision 2022 
ODM gennemgik de enkelte poster, hvor der ud over reduktion af kontingent fra DJ på kr. 
25.000 ikke p.t. var konkret baggrund for større ændringer. Tages op på rep. møde i maj. 
 

Ad. 13 Status regnskab 2021 
ODM gennemgik de enkelte poster, hvor det p.t. ser ud til at resultatet bliver lidt bedre end 
budgetteret. Stadig store problemer med afregning af prøver – der er således prøver afholdt i 
september, der trods gentagne rykkere – endnu ikke er afregnet. En uacceptabel situation vi 
skal komme til livs, da kassereren bruger alt for megen tid på dette. 
 

Ad. 14 Status struktur – strategi arbejde 
JT gav status for arbejdet i den kontinentale gruppe, hvor næste møde forventes afholdt i 
marts. Koordinering mellem engelsk og kontinental gruppe senere på året. 
 

Ad. 15 Jagthunden 
ODM orienterede kort om redaktørens samarbejde med ny distributør, der står for 1. 
udsendelse i januar. Fortsat flot fremgang på annoncetegningen. 
 

Ad. 16 Dato for repræsentantskabsmøde 
Fastlagt til 10. maj 2022 i Ejby k. 15:00 for gruppemøder og 17:00 for fællesmøde. 
 

Ad. 17 Næste møde 
12. april 2022 kl. 16:00 i Vejle medmindre andet vedtages forinden 

 
Ad. 18          Eventuelt 

FTS orienterede om erstatningssag for mistet hund. Vi fortsætter med de eksisterende 
formularer og procedurer, som findes på portalen.  
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Det ar SAU der står for afvikling af den nye SJDs udvidede apporteringsprøve efter 31.12.2022 – 
SAU udvalget skal orienteres herom – skal tages op på rep. mødet. 
DM i Schweiss for stående jagthunde afvikles i SJD regi 2022. Udvalg koordineres af JT. 
HJ havde forespurgt om ”formandskabets funktion”. FTS kunne bekræfte, at beslutninger 
truffet heri sendtes til bestyrelsen til orientering.  
JT foreslog en drøftelse af, om forsikring fremover skulle være via SJD eller via den enkelte 
specialklub. Tages op i rep. kan først ændres fra 2023. 
 
  

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. januar 2022 i Vejle: 

   
 
                      
Flemming Thune-Stephensen 
 
 
 
 
Allan Nissen   Jens Toft 
 
 
 
 
Gunnar Jensen  Harris Jensen 
 
 
 
 


