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Arbejdsreferat fra 
Bestyrelsesmøde i SJD 

Tirsdag den 12. april 2022 kl. 16:00 
Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle  

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

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2022 

3. Orientering fra formanden 

4. Udkast til revision af Vedtægter og Forretningsorden 

5. Udkast til revision af FMR 
a. ”5-Klubben” i relation til FMR Kap 3 § 10 
b. Udvidet apporteringsprøve 

6. Udkast til: 
a. Regnskab for 2021 
b. Budgetrevison for 2022 

7. Ændring i DUV 

8. Tilgang af nye dommere - uddannelse 

9. Status markprøvekalenderen 2023 – 2025 

10. Ny afregningsform 
a. FUV, SAU, VK og BRP. 

11. Eventuelt 

12. Næste møde 

Følgende blev besluttet: 

 

Ad.  1 Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt 

   
Ad.  2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2022 

Referat godkendt og underskrevet 
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Ad.  3 Orientering fra formanden 

Modtaget info om, at prøvedeltager på markprøve havde anvendt termisk søger. Dette 
medfører at der i FMR må indføres en passus om, at hundeførere ikke må anvende tekniske 
hjælpemidler af nogen art  
Henvendelse fra jagt- og vildkonsulent der er i gang med et projekt om Agerlandets Fauna, 
hvor projektejendomme efterspørges. Beslutning om, at vi holder kontakten, og ser, hvilke 
muligheder dette kan give for SJD at deltage i projektet. 
SJD-nål – til afløsning af den tidligere DJU-nål – er i produktion. ODM skaffer proportioner på 
den tidligere nål, hvorefter disse tilrettes og sendes til godkendelse i bestyrelsen. 
Brev fra markprøvedommer vedr. manglende dommerbøger på specifik prøve. Da dette er et 
enestående tilfælde, ændres procedure ikke, men specialklubber opfordres til at bestille 
dommerbøger i god tid inden prøverne. 
 

Ad. 4 Udkast til revision af Vedtægter og Forretningsorden 
Der var to forslag til ændringer af teksten: 
Vedtægter: Ordet ”stående” slettes i pkt. 2 – da man ikke vil begrænse deltagelse til vore 
apporteringsprøver. Pkt. 3.5. var endnu ikke afklaret, og HJ/GJ tager kontakt til DKK så hurtigt 
som muligt, så dette kan være afklaret inden repræsentantskabsmødet den 10. maj 2022. 
Forretningsorden for Repræsentantskabet: I pkt. 2h – ”bullet pkt. 6” – tilføjes: og meddelelse 
af decharge. 
Forretningsorden for Bestyrelsen: Ingen kommentarer 
 

Ad. 5.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 5.b 

Udkast til revision af FMR 
FTS gennemgik de foretagne rettelser, hvilket affødte følgende kommentarer/bemærkninger: 
Ud fra de gældende regler har medlemmer af 5-klubben en ekstra mulighed for at kvalificere 
sig til Mesterskabsprøven og Danmarksmesterskabet. Dette skal ændres i FMR, så man enten 
vælger at kvalificere sig via specialklubben eller via 5-klubprøven. Vedr. FMR §10. 
Eksempler på, at hundeførere tilmelder til flere vinderklasser end FMR tillader. Sker dette 
fremover, vil tilmeldingsgebyret ikke blive refunderet. ILR laver udkast til tekst i ”Regler for 
afvikling af prøver i SJD”. 
 
Udvidet apporteringsprøve 
FTS redegjorde for kommunikation med DJ vedr. DJs udvidede apporteringsprøve. Da DJ ikke 
ønsker at vi anvender samme tekst m.v., blev det besluttet at den kontinentale gruppe i SJD 
på det kommende møde drøfter, hvorvidt vi skal lave vores egen udvidede apporteringsprøve. 
Nuværende regler gælder i overgangsåret 2022 fsv. angår dette pkt. 
 

Ad. 6.a 
 
 
 
 
Ad. 6.b 

Regnskab for 2021 
ODM gennemgik udkast til regnskab for 2021, der blev godkendt. Skal revideres den 20. april 
2022, hvorefter dette forelægges på det kommende repræsentantskabsmøde for 
godkendelse og decharge. 
 
Budgetudkast 2022 
ODM gennemgik budgetudkast for 2022, der var tilrettet efter de realiserede tal fra 
regnskabet for 2021 
Budget herefter godkendt. Forelægges repræsentantskabet for godkendelse. 
 

Ad.7 Ændring i DUV. 
Brian H. Krogh er efter eget ønske udtrådt af DUV med virkning fra 30. april 2022. Poul 
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Aagaard Sørensen overtaget herefter BHKs plads. Ny kandidat blev foreslået – og godkendt – 
som ny assistent i den engelske gruppe. Dette skal godkendes på det kommende 
repræsentantskabsmøde. Sven Aage Vad har meddelt at han fratræder når hans valgperiode 
udløber med udgangen af 2022. Sonderinger for en afløser er igangsat.            
 

Ad.8 Tilgang af nye dommere – uddannelse. 
Grundet den stigende mangel på dommere opfordrede bestyrelsen DUV til at igangsætte en 
ny uddannelsesrunde, selv om der p.t. er mindre end 10 kandidater. Særlig den engelske 
gruppe vil i løbet af nogle få år have en større fragang. ODM tager dette punkt med på det 
kommende møde i DUV den 5. maj 2022. 
   

Ad.9 Status markprøvekalenderen 2023 - 2025 
Der er planlagt møde ultimo april, hvor såvel kalender som model for DM fremover skal 
drøftes. Resultat forelægges på gruppemøder ifm. repræsentantskabsmødet. 

  
Ad. 10 Ny afregningsform – FUV, SAU, VK og BRP. 

Der er indgået aftale med FUV om ny forenklet afregningsform, der introduceres til prøverne i 
2022. Lignende model vil blive introduceret for SAU. VK og BRP afventer nærmere. 
 

Ad. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 12 

Eventuelt 
GJ påpegede udfordringen ved førere der tilmelder 3 og flere hunde på samme prøve. 
Drøftelse om krav til handler skal indføres. Tages op i grupperne. 
JT opfordrede til, at den engelske gruppe fandt et medlem til UMN, da han selv ønsker at 
trække sig grundet manglende tid. AN tager dette med på engelsk gruppemøde 
JT orienterede desuden om det senest afholdt møde i den kontinentale gruppe vedr. 
fremtidig struktur. Referat er tilsendt specialklubberne. 
Ordningen for ”Halve kvalitetsprøver” fortsætter året ud, da man opr. vedtog en 
prøveperiode på 2 år. 
Forslag om, at kataloger til prøver fremover bliver genereret via Hundeweb. GJ undersøger 
mulighed i DKK for at lave forside. 
 
Næste møde 
Blev fastsat til tirsdag den 31. maj 2022 i Vejle 

 
Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Vejle den 12. april 2022 
  
 
 
 
Flemming Thune-Stephensen 
 
 
 
Allan Nissen    Jens Toft 
 
 
Harris Jensen    Gunnar Jensen   
 


