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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde I SJD 
Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 17:00 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 
Deltagere: 

 

Allan Nissen (AN) SJD/ESK - formand 

Jens Toft (JT) SJD/DRK - næstformand 

Flemming Thune-Stephensen (FTS) SJD 

Harris Jensen (HJ) SJD/DKK 

Gunnar Jensen (GJ) DISK/DKK 

Christian Nøhr Hansen (CNH) DMK 

John Bak (JB) DGSK 

Jan Koch (JK) - DPK 

Brian Visby Hansen (BVH) DWK 

Carsten Lundhøj (CL) LHK 

Nana Brændgaard (NB) DVK 

René Ahm-Hansen (RAM) GDH  

Poul Valdemar Nielsen (PVN) DBK 

Niels Erik Kromann – (NEK) – KHK 

Knud Flemming Madsen (KFM) DPHK 

Ingerlise Rasmussen (ILR) prøvesekretær 

Ole Dahl Madsen (ODM) sekretær 

 

Udeblivelse: 

Gitte Finnich Pedersen (GFP) – KSJ 

 

 

Dagsordenen var: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Underskrift af referat fra repræsentantskabsmødet den 3. november 2021 
3. Opfølgning på referat 
4. Orientering fra formanden 
5. Fremlæggelse af grupperapporter 
6. Fremlæggelse, gennemgang, godkendelse og meddelelse af decharge – regnskab 2021 
7. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af revideret budget for 2022 
8. Fremlæggelse og gennemgang af revideret udgave af FMR 

a. Forslag fra kontinental gruppe vedr. prøveadgang til VK 
9. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af revideret udgave til 

a. Vedtægter 
b. Forretningsorden for Bestyrelsen 
c. Forretningsorden for Repræsentantskabet 

10. Valg af to medlemmer til SJDs bestyrelse – én fra den kontinentale, og én fra den engelske 
gruppe (Forudsætter vedtagelse af pkt. 9) 
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11. Valg af to suppleanter til SJDs bestyrelse – én fra den kontinentale, og én fra den engelske 
gruppe (Forudsætter vedtagelse af pkt. 9) 

12. Optagelse af Dansk Drentsche Patrijshond Klub (Forudsætter vedtagelse af pkt. 9) 
13. Ændring i DUV 
14. Opfølgning på ny afregningsmodel for kvalitetsprøver forår og FUV 
15. Skrivelse fra Ministeriet for Landbrug m.m. vedr. halekupering 
16. Forslag fra DBK 

a. Projekt ”Sammen dyrker vi agerhønen” 
b. Aldersgrænse for markprøvedommere hæves til 75 år 

17. Katalog og lodtrækning på hundeweb som foretages af prøvelederen 
18. Markvildtprisen 2022 
19. Andre punkter af fælles interesse 
20. Valg til DKK 
21. Eventuelt 
22. Næste møde 

 

Følgende blev drøftet / besluttet: 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

Ad 2 Underskrift af referat 
Referat fra rep. mødet den 3. november 2021 godkendt og underskrevet. 
 

Ad 3 Opfølgning på referat 
Ingen kommentarer 
 

Ad 4 Orientering fra formanden 

• Vores webmaster Erik Petersen har bedt om en afløser grundet svigtende helbred. 
Processen er sat igang. 

• De aftalte forårsmarkprøver i DJ er nu afviklet og DJ kan således betragtes som ude af SJD 

• Information om, at hundefører på sydjysk prøve, havde anvendt termisk søger under 
prøven. Dette er naturligvis langt ud over det acceptable, og er påtalt. Det er således 
nødvendigt at indføre forbud mod anvendelse af sådanne ”tekniske hjælpemidler” som 
hundefører, i FMR. 

Ad 5 Fremlæggelse af grupperapporter 
Kontinentale: JT orienterede om, at projektarbejdet i gruppen fortsætter. Drøftelse af udvidet 
apporteringsprøve, hvor gruppen ønsker at fastholde den nuværende DJ prøve som 
adgangsgivende til VK indtil gruppen har fundet en erstatning for denne prøve. SJD stod for 
afvikling af DM i Schweiss. Forslag om at SJD nedsætter eget Schweissudvalg. Øvrige punkter 
indeholdt under dagsordenen. 
 
Engelske: AN meddelte at de punkter gruppen havde behandlet ville være dækket under 
dagsordenen. 
 

Ad 6  Fremlæggelse, gennemgang, godkendelse og meddelelse af decharge – regnskab 2021 
ODM gennemgik det udsendte, reviderede og underskrevne regnskab for 2021, der viste et 
overskud på kr. 133.563,94 og en egenkapital på kr. 885.698,10 Overskud på Agerhøne 
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projektet på kr. 13.350. Regnskabet blev herefter godkendt og meddelt decharge for bestyrelse 
og kasserer. 
 

Ad 7 Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af revideret budget for 2022 
ODM gennemgik det udsendte udkast revision af budget for 2022, der i forhold til det 
oprindelige var reguleret på forskellige poster til at matche faktiske tal for 2021, samt 
en reduktion af annonceindtægterne for Jagthunden grundet den aktuelle situation i 
Ukraine mv. Det fremlagte udkast blev herefter godkendt.  
 

Ad 8 Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af revideret udkast af FMR 
FTS gennemgik det udsendte udkast. Kontinental gruppe ønskede at bevare den i Kap 3 §9 stk. 
4 nævnte JUA-prøve som adgangsgivende til VK – se pkt. Tilføjelse til Kap. 7, §14, pkt. c, hvor 
den engelske gruppe ønskede følgen tilføjet: ”Grundet den aktuelle mangel på engelske 
markprøvedommere, vil disse ikke være indeholdt i lodtrækningen, men sikret deltagelse” 
 
Drøftelse af 5-klubbens nuværende mulighed for både at kvalificere sig via 5-klub vinderklassen 
og egne specialklubprøver. Bestyrelsen skal finde en formulering, der på samme tid 
imødekommer ønsket om at så mange som muligt deltager på specialklubbernes egne VK 
prøver, og samtidig begrænser adgang til DM og Mesterskabsprøven ved kun én kvalifikations 
mulighed. 
 
FTS tilretter FMR, der herefter sendes til høring i klubberne 
 

Ad 9  
a-c 

Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af revideret udgave til: 
a) Vedtægter 
b) Forretningsorden for Bestyrelsen 
c) Forretningsorden for Repræsentantskabet 
ODM gennemgik de tilsendte udkast, og gav et eksempel på situationen, hvor der skal stemmes 
efter klubbernes medlemstal. 
Udkast til Vedtægter og Forretningsordener herefter godkendt. 
 

Ad 10 Valg af to medlemmer til SJDs bestyrelse – én fra den kontinentale, og én fra den engelske 
gruppe (Forudsætter vedtagelse af pkt. 9) 

For den engelske gruppe valgtes PVN og for den kontinentale gruppe valgtes CL 
 

Ad 11 Valg af to suppleanter til SJDs bestyrelse – én fra den kontinentale, og én fra den engelske 
gruppe (Forudsætter vedtagelse af pkt. 9) 
For den engelske gruppe valgtes Flemming Fuglede Jørgensen og for den kontinentale valgtes 
CNH. 
 

Ad 12 Optagelse af Dansk Drentsche Patrijshond Klub (Forudsætter vedtagelse af pkt. 9) 
Enstemmigt vedtaget 
 

Ad 13 Ændring i DUV 
ODM orienterede om ændring i den engelske gruppe, hvor Brian Hinge Krogh var udtrådt pr. 
31.3.2022. Dette betød at suppleanten Poul Aagaard Sørensen indtrådte på BHKs plads. Der 
skal derfor vælges ny suppleant, hvor den engelske gruppe foreslog Robert Paulsen, der 
herefter blev valgt. Sv. Aa. Vad har meddelt sin afgang pr. 31.12.2022, hvorfor den engelske 
gruppe skal finde afløser til dette tidspunkt. 
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ODM informerede herefter om de mange problematiske sager med klare brud på FMR som 
man brugte tid på i dommerudvalget, og som havde en yderst negativ indvirkning på arbejdet i 
udvalget. Emnet tages op på det kommende bestyrelsesmøde. 
 

14. Opfølgning på ny afregningsmodel for kvalitetsprøver forår og FUV 
ODM informerede om forløbet af den nye afregningsmodel for kvalitetsprøver foråret 2022, 
som havde været en succes. Ny – lignende model – er indført i FUV, og der arbejdes på samme 
for SAU prøverne. 
 

15.  Skrivelse fra Ministeriet for Landbrug m.m. vedr. halekupering 
HJ orienterede om DKKs indstilling om bevarelse af den aktuelle ordning. Kontakt til spaniels 
der p.t. ikke ønskede at deltage i processen. 
 

16. a. 
 
 
 
 

16. b. 

Forslag fra PVN – Projekt ”Sammen dyrker vi agerhønen” 
PVN gennemgik det fremsendte udkast til projektet, der fik enstemmig opbakning og de 
anførte beløb blev bevilget. PVN supplerede med et forslag om, at en del af dette 
projektarbejde skulle integreres i UMN – da der var sammenfald på opgaverne. 
 
Forslag fra DBK om Aldersgrænse for markprøvedommere hæves til 75 år 
Efter en kort debat, hvor den engelske gruppe og DUV gik ind for at bevare den eksisterende 
ordning, og den kontinentale gruppe imødekom forslaget, kunne det konstateres at brug af 
aldersgrænser strider mod gældende lovgivning. Emnet herefter overgivet til bestyrelsen med 
det formål at fremkomme med en ”lovlig” formulering til FMR.  
 

17. Katalog og lodtrækning på hundeweb som foretages af prøvelederen 
GJ og ILR fremlagde forslag om, at man fremover laver kataloger i Hundeweb, og på denne 
måde sparer omkostninger til separat trykning. Forslaget vedtaget. Specialklubber kan som 
hidtil selv beslutte, hvad de gør ifm. egne prøver. 
 

18. Markvildtprisen 
Enstemmig vedtagelse af forslag fra UMN om tildeling af prisen. 
 

19. Andre punkter af fælles interesse 
RAM opfordrede til at man fik de forskellige gamle domæner lagt ind under SJD. 
 

20. Valg til DKK 
HJ orienterede om det kommende valgt til DKKs bestyrelse, hvor GJ var på valg. Anbefalede at 
alle stemte på GJ. Det blev besluttet at kommunikere dette budskab ud på SJDs portal samt 
specialklubbernes hjemmeside – koordineres med GJ. 
 

21. Eventuel 
Der er lavet en SJD-nål til afløsning af den tidligere DJU-nål. Proportioner fastlægges 
 

22. Næste møde 
Blev fastlagt til tirsdag den 8.11.2022 i Ejby. 
 

 

Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 10. maj 2022 i Ejby. 
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Nærværende er udsendt til Repræsentantskabet via mail den 16.5.2022 
 
 

 

 

_____________________________            ___________________________________ 

                      Formand                                              Flemming Thune-Stephensen - SJD 

 

 

 

______  _________________________    ________________________________ 

 Dansk Kennel Kub    Engelsk Setter Klub 

 

 

 

_______________________________     ________________________________                          

 Dansk Ruhår Klub                      Dansk Breton Klub                      

 

 

 

_______________________________      ________________________________ 

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde  Dansk Irsk Setter Klub 

 

 

 

_______________________________       ________________________________ 

             Langhårs Klubben                   Dansk Gordon Setter Klub 

 

 

_______________________________       ________________________________ 

        Dansk Münsterländer Klub  Dansk Pointer Klub    

 

 

 

_______________________________       _______________________________ 

               Dansk Vizsla Klub                     Korthaarklubben 

 

 

 

_______________________________       ________________________________ 

           Dansk Weimaraner Klub                   Dansk Drentsche Patrijshond Klub 

 


