
Stående Jagthunde i Danmark 
 

Side 1 af 4 
 

Arbejdsreferat fra 
Bestyrelsesmøde i SJD 

Mandag den 30. maj 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) 
 Poul Valdemar Nielsen – bestyrelsesmedlem (SJD – PVN) 
 Carsten Lundhøj – bestyrelsesmedlem (SJD – CL)   
 Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR) 
 Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet 
  
 
Dagsordenen var: 
 

1. Godkendelse af agenda 

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2022 

 
3. Meddelelser fra formanden 

 
4. Opfølgning på punkter fra repræsentantskabsmødet: 

 
a. Vedtægter og Forretningsorden 

i. Nedsættelse af Diciplinærnævn 

b. FMR 

1. Ændring vedr. 5-klubben 

2. Tilføjelse vedr. lodtrækning/engelske dommere 

c. Projekt vedr. Agerhønen 

d. Nedsættelse af udvalg for AT, UT, VJP og HZP 

 
5. Status halekupering 

 

6. Forslag fra FUV om regelændringer 

 
7. Referat fra møde i DUV 

 
8. Markprøvekalenderen 

 
9. Afvikling af DM fremover 

 
10. Revision af layout m.v. for portalen 
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11. Medlemmer til UMN 

 
12. Proportioner for SJD nålen 

 
13. DM i schweiss-spor for stående jagthunde 30. april 2022 

 
b. Nedsættelse af schweiss udvalg i SJD 

 
14. Eventuelt 

 
15. Ny mødedato 

 
 

Følgende blev besluttet: 

 

FTS bød Poul Valdemar Nielsen og Carsten Lundhøj velkommen i bestyrelsen og præciserede samtidig 

omkring fortrolighed af drøftelser m.v.  jfr. forretningsorden for bestyrelsen. 

 

Ad.  1 Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af henvendelse vedr. takster for terrænpleje for 
vinderklasse prøver efterår, som blev behandlet under dette punkt. 
HJ gjorde opmærksom på henvendelse fra prøveleder angående regulering af taksterne for 
terrænpleje på vinderklasser efterår. Opfordringen blev drøftet, og det blev besluttet at afholde 
et Teams møde om emnet den 15. juni kl. 17:00. ODM laver/udsender analyse af VK efterår 
som grundlag for mødet. ILR bedes videresende den modtagne mail da ikke alle har kendskab 
til indholdet. 

   
Ad.  2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2022 

Referat godkendt og underskrevet 
 

Ad.  3 Orientering fra formanden 
FTS orienterede om henvendelse fra DJ om muligheden for at afholde markprøver i efteråret 
2022 efter samme koncept som foråret 2022. 
Der afholdes Teams møde om emnet med Leif Bach og Chr. Clausen torsdag den 2. juni kl. 
09:00. Holdningen er at ordningen fra foråret 2022 var en engangsordning. Referat følger på 
mødet den 15. juni 2022 
 

Ad. 4 Opfølgning på punkter fra Repræsentantskabsmødet 
a. Vedtægter og Forretningsorden 

a. Nedsættelse af Disciplinærnævn: 
       HJ valgt for DKK og CL for SJD. FTS kontakter ekstern kandidat 

 
b. FMR 

b.1 – 2  
De af FTS fremsendte forslag til tekstændringer blev vedtaget. Det blev 
endvidere besluttet at udtage 70-års reglen for dommere jfr. §15, da denne 
var lovstridig. Opfordring til DUV om opfølgningsmodel. 

                      Når rettelser er foretaget, sendes FMR til høring i specialklubberne. 
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c. Projekt vedr. agerhønen 
PVN orienterede om status. Ved refusion af udgifter skal der være 2 underskrivere 
 

d. Nedsættelse af udvalg for AT, UT, VJP og HZP 
JT kontakter den kontinentale gruppe og vender tilbage. 

 
Ad. 5 
 
 

Status halekupering 
Høringssvar indsendt rettidigt – vi afventer tilbagemelding. 

Ad. 6 
 

Forslag fra FUV om regelændringer 
Kun sendt til FTS, JT og CL. Sendes til høring i kontinental gruppe. JT koordinerer 
 

Ad.7 Referat fra møde i DUV. 
ODM gentog sin orientering fra repræsentantskabsmødet om de udfordringer DUV stod 
overfor. HJ foreslog at bestyrelsen kom ind over og supporterede DUV i konkrete sager. ODM 
tager dette med til DUV. 
ODM gennemgik status for nye kandidater til påbegyndelse af uddannelsen som 
markprøvedommer. Listen laves færdig og sendes til godkendelse i bestyrelsen, for herefter at 
blive sendt til godkendelse i DKK. Næste hold starter foråret 2023. 
 

Ad.8 Markprøvekalenderen 
AN fremlagde udkast som AN og JT har udarbejdet i samarbejde med Anders Varming. AN og 
JT færdiggør udkast, der herefter kommunikeres på portalen. 
   

Ad.9 Afvikling af DM fremover 
Enighed om at fortsætte med separate afholdelser. Er der mulighed for at afholde det samme 
sted over eks.  en weekend kan dette være en mulighed. 
 AN undersøger muligheder 
 

Ad. 10 Revision af layout m.v. for portalen. 
FTS redegjorde for status omkring ny webmaster. En af opgaverne bliver at få flyttet diverse 
domæner fra DJU-tiden over, samt revidere det nuværende layout. Ny webmaster samt ODM 
deltager i denne proces. 
 

Ad. 11 Medlemmer til UMN. 
Da JT og Tonny Lønne stopper skal der findes to kandidater. AN kontakter potentielle 
kandidater. 
 

Ad. 12 Proportioner for SJD nålen 
Der var lavet en ny SJD nål og det fremsendte udkast til proportioner blev godkendt. 
 

Ad. 13 DM i schweiss-spor for stående jagthunde 30. april 2022 
FTS orienterede fra prøven, der havde været en succes. Der var 8 deltage. Der ska laves et 
kommissorium for nedsættelse af udvalg. 
 

Ad. 14 Eventuelt 
AN viderebragte forslag fra medlem om opnåelse af Jagtchampionat for engelske jfr. FMR Kap 
8. §13 stk. 2, således dette kunne opnås ved 3 x 1.pr. i BRKL, hvilket der var tilslutning til. 
Dette skal videresendes til godkendelse i DKK. 
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PVN orienterede om breton klubbens afvikling af bekkasinprøve som FCI prøve og kun for 
Bretons. 
 
Der var modtaget ansøgning fra Midtjysk Jagthundeklub om et bidrag til biotopforbedring på 
tkr. 10. Dette behandles i UMN og herefter indstilles til bestyrelsen. 
 

Ad. 15 Næste møde 
Afholdes som Teams møde den 15. juni 2022 kl. 17:00 
ODM sender indkaldelse med dagsorden. 
 

 
Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Vejle den 30. maj 2022 
  
 
 
 
Flemming Thune-Stephensen 
 
 
 
Allan Nissen    Jens Toft 
 
 
Harris Jensen    Gunnar Jensen 
 
 
Poul Valdemar Nielsen   Carsten Lundhøj   
 


