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Referat af møde I Engelske Gruppe SJD 

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 15:00 – Ejby 

 

Deltagere: Allan Nissen, næstformand SJD (AN) ESK  

 Gunnar Jensen (GJ) DISK 

 John Bak (JB) DGSK 
 Jan Koch (JK) DPK 
 Poul Valdemar Nielsen (PVN) DBK 
 Ole Dahl Madsen (ODM) referent 
 
Dagordenen var: 
 
 
AN bød velkommen til mødet og en speciel velkomst til ohn Bak som ny repræsesntantfor DGSK. Gik 
herefter over til behandling af den fremsendte dagsorden: 
 
Følgende blev drøftet/besluttet: 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat ENG GRP-møde den 3. november. 2022 
 
3. Opfølgning af referatet  

 
4. Forelæggelse, gennemgang, godkendelse og meddelelse af decharge for regnskab 2021 

 
5. Forelæggelse, gennemgang, godkendelse af budgetrevision for 2022 

 
6. Forelæggelse, gennemgang og vedtagelse, af: 

a. Udkast til revision af FMR  
b. Udkast til revision af Vedtægter 
c. Udkast til revision af Forretningsorden for Bestyrelsen 
d. Udkast til revision af Forretningsorden for Repræsentantskabet 

 
7. Forslag til: (Forudsætter godkendelse af pkt. 6 b-d) 

a. Kandidat til medlem af bestyrelsen i SJD 
b. Kandidat til suppleant for medlem af bestyrelsen 

  
8. Optagelse af DPHK – (Forudsætter vedtagelse af pkt. 6. b-d) 

 
9. Status ny afregningsmodel for kvalitetsprøver forår 2022 

 
10. Aldersgrænse for markprøvedommere hæves til 75 år 
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11. Markvildtprisen 2022 
 

12. Medlem til UMN 
 

13. Fører med flere hunde > 3 på markprøver 
 

14. Honorar dommere på specialklubber 
 

15. Eventuelt 
 

1 Godkendelse af dagsorden 
Nye punkter: 
13.a: Orientering fra DUV – valg af ny suppleant 
13.b: Markprøvekalender 
13.c. VK dommere efterår 2022 
Dagsorden herefter godkendt 
 

2 Godkendelse af referat ENG GRP-møde den 3. november 2021 
Godkendt og underskrevet 
 

3 Opfølgning på referat 
Ingen kommentarer 
 

4 Forelæggelse, gennemgang, godkendelse og meddelelse af decharge for regnskab 2021 
ODM gennemgik det fremsendte regnskab i hovedpunkter. Overskud på kr. 133.563,94 og en 
egenkapital på kr. 885.698,10. 
Regnskabet godkendt 
 

5 Forelæggelse, gennemgang og godkendelse af budgetrevision 2022 
ODM gennemgik det fremsendte udkast. Tilpasning af poster ud fra realiserede tal for 2021, samt 
en mindre reduktion af annonceindtægter for Jagthunden. 
Budgetrevision godkendt. 
 

6.a. 
 
 

6.b. 
6.c. 
6.d. 

Forelæggelse, gennemgang og vedtagelse af: 
Udkast til revision af FMR 
Et krav at dommere skal tages ud af lodtrækningen – fremføres på fællesmødet. 
Udkast til revision af vedtægter: Godkendt 
Udkast til revision af forretningsorden for Bestyrelsen: Godkendt 
Udkast til revision af forretningsorden for repræsentantskabet: Godkendt 
 

7 Forslag til: 
Kandidat til medlem af bestyrelsen i SJD: PVN blev valgt 
Kandidat til suppleant for medlem af bestyrelsen: Flemming Fuglede Jørgensen blev valgt 
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8 
 
 
 

Optagelse af DPHK: 
Optages forudsat fremlagte ændring til vedtægter vedtages. 

9 Status ny afregningsmodel for kvalitetsprøver foråret 2022. 
ODM orienterede om frløbet der havde været en succes. Stadig et par prøveledere der skal have 
hjælpr ! JB orienterede om enkelt prøve med 14 deltagere – strider mod FMR 
 

10. Aldersgrænse for markprøvedommere hæves til 75 år – indsendt af DBK: 
PVN begrundede forslaget, hvor der efterfølgende var majoritet for at bevare den eksisterende 
ordning. Tages op på fællesmødet. 
 

11. Markvildtprisen 2022 
Kan støtte forslag fra UMN 
 

12. Medlem til UMN 
Jens Toft ønsker at udtræde gundet manglende tid – der skal findes ny kandidat. 
 

13. 
 
 
 

13.a. 
 
 
 
 
 
 

13.b. 
 
 
 

13.c. 

Førere med > 3 hunde på markprøve 
GJ, der havde indsesndt punktet, orienterede om de praktiske problemer dette giver for såvel 
prøveleder som dommere. Sendes til behandling i SJDs bestyrelse 
 
Orientereing fra DUV 
ODM orienterede om negative oplevelser i DUV med behandling af sager for dommere der 
overtræder FMR. Gruppen enige i at dette ikke er acceptabelt. Bringes videre til fællesmøde og 
bestyrelse.  
Bestyrelsen havde indstillet markorøvedommer Robert Paulsen til at idntræde som ny suppleant 
i DUV. Robert Poulsen blev valgt. 
 
Udkast til markprøvekalenderen 2023 – 2025 
AN gennemgik det udleverede oplæg, der skal behandles i de enkelt klubber for senere at blive 
vedtaget i forventeligt tilrettet form. 
 
Påsætning af dommere til VK efterår 2022 
Kan påsættes når der er kendskab til tid og sted for disse prøver, der alle vil foregå i regi af SJD 
 

14. Dommerhonorar – specialklubprøver: 
Grundet de stigene omkostninger ti bl.a. transport m.v. blev det vedtaget at man som minimum 
honorer kørsel til gældende dommertakt, samt udgifter til bro, færge o.l. Gælder også 
udstillingert 
 

15. Eventuelt 
Ingen punkter 
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Således vedtaget på gruppemødet den 10. maj 2022 
 
Nærværende er udsendt til gruppen via mail den 12. maj 2022 
 
 
 
 
Allan Nissen – gruppeformand – formand ESK 
 
 
 
 
Poul Valdemar Nielsen DBK  Gunnar Jensen  DISK 
 
 
 
 
Jan Koch DPK   John Bak DGSK 
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