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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde I SJD 
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 17:00 

Hotel Hedegaarden, Johan Poulsensvej 4, 7100 Vejle 

 
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 

Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) - DPK 

Brian Visby Hansen (BVH) DWK 

Carsten Lundhøj (CL) LHK 

Per Stouby (PS) 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 10. maj 2022 
3. Opfølgning på referat 
4. Orientering fra formanden 
5. Fremlæggelse af grupperapporter 
6. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af budgetudkast for 2023 

a. Godkendelse af kontingenter og gebyrer for 2023 
7. Endelig godkendelse af tilrettet FMR 
8. Status/orientering vedr. 

a. Apporteringsprøver SJD – DJ 
b. Registrering af DJ prøver i DKK og uddannelse af FCI dommere 

9. Status etablering af disciplinærudvalg 
10. Status DM 
11. Forslag til ny hjemmeside 
12. Kommende møde med prøveledere VK-efterår prøver 
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13. Ændring i DUV 
14. Status og orientering vedr. prøver  
15. Andre punkter af fælles interesse 
16. Valg til DKK 
17. Eventuelt 
18. Næste møde 

 

Følgende blev drøftet / besluttet: 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

Ad 2 Underskrift af referat 
Referat fra rep. mødet den 10. maj 2022 godkendt og underskrevet. 
 

Ad 3 Opfølgning på referat 
Ingen kommentarer 
 

Ad 4 Orientering fra formanden 

• AN startede med, sammen med repræsentantskabet, at mindes den tidligere formand for 
SJDs repræsentantskab, Per Kaa Kristophersen, der var gået bort efter længere tids 
sygdom. 

• Informerede herefter om, at FTS, der var på valg for en ny 4-årig periode fra 1. januar 2023, 
havde meddelt, at han ikke ønskede at blive genvalgt for en ny periode grundet alder, men 
ville fortsætte indtil afløser var fundet, forudsat der blev arbejdet aktivt med dette. 

• Orientering om skrivelse fra ODM vedr. episode ifm. DPKs efterårs VK. FFJ beklagede 
situationen, der var blevet løst. 

• SJD havde sendt gave til Jørgen Hintses jubilæum og modtaget takkekort. AN og FTS deltog 
i receptionen. 

• Orientering om ændringer i DUV – engelske. Nye kandidater fundet. 

• FTS supplerede AN i orientering om møde mellem FTS og CL vedr. fremtidige fælles 
aktivitetsområder. 

• Kort orientering om DM – behandles senere under pkt. 10 
 

Ad 5 Fremlæggelse af grupperapporter 
JT orienterede kort om punkter fra mødet i den kontinentale gruppe, hvor man bl.a. havde 
drøftet det nye Avlsprøveudvalg og aktiviteterne herfor. Prøver kan kun afvikles af 
specialklubber. Disse prøver er FCI godkendte. Drøftelse af den nye schweissprøve i regi SJD. 
 
AN meddelte, at der nu er fundet to nye medlemmer til UMN – Flemming Nielsen og Laust 
Nørskov. Der havde været en udfordring med markprøvekalenderen, som nu var klaret Øvrige 
punkter vil blive behandlet under de respektive punkter på den fælles dagsorden. 
 

Ad 6  
 
 
 
 
 

Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af budgetudkast for 2023 
ODM gennemgik det fremsendte materiale og foreslog at den budgetterede hensættelse til nye 
dommerbøger kom med i 2022, såfremt ordren blev gennemført i 2022.  BVH opfordrede til en 
revurdering af de budgetterede omkostninger til DM, hvilket blev bekræftet at være en del af 
den totale revision af det samlede set up omkring DM 
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Ad 6a 
 

Godkendelse af kontingenter og gebyrer for 2023 
Budgetudkast med tilhørende forudsætninger og de anførte kommentarer blev herefter 
godkendt. 
 

Ad 7 Endelig godkendelse af tilrettet FMR 
FTS orienterede kort om modtagne kommentarer og indsigelser, samt svarene herpå.  
FMR version 1.12.2022 herefter godkendt. 
 

Ad 8 Status / orientering vedr. 
8.a. Apporteringsprøver – SJD – DJ 
FTS orienterede om forløbet hen over sommeren, og efterfølgende møde med Claus Lind. DJ 
havde i første omgang afvist at SJD kunne anvende JUA prøven for herefter at annonce SJDs 
apporteringsprøve. Forhold omkring annoncering og afvikling bør afklares. 
 
8.b. Registrering af DJ prøver i DKK og uddannelse af FCI dommere 
HJ orienterede om DKKs stilling vedr. registrering af diverse prøver og slog fast, at det fortsat 
kun var SJD der kunne afvikle FCI godkendte markprøver. DKK havde givet DJ tilsagn om at 
registrere resultater opnået på de nye prøver de agter at etablere og afvikle, om muligt at få 
regelsættet godkendt i FCI og være behjælpelig med uddannelse af dommere til at dømme 
disse prøver. 
Efter en del debat blev det besluttet, at DKK skulle indkalde til et møde med SJD, DJ og DKK for 
at få diverse uklarheder afklaret. HJ lovede at sætte dette iværk. 
 

Ad 9  
 

Status etablering af disciplinærudvalg 
FTS orienterede om forløbet med at finde en egnet kandidat som formand for udvalget. Der var 
endnu ikke opnået enighed om en kandidat, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med sagen. 
 

Ad 10 Status DM 
Overordnet et godt og vel tilrettelagt DM. Kritik af fuglene på et af de kontinentale 
formiddagshold. MUV har forespurgt om man kan holde DM 2023 på de samme terræner – 
svar efter nytår. Der arbejdes parallelt med nye terræner i det jyske. Det vigtigste er, at 
terræner og fugletilgang/kvalitet er i top, hvorimod spørgsmålet om et samlet eller delt DM er 
sekundært. 
AN påpegede, at det nok var lettere at finde terræner til et delt DM, da man i så tilfælde kun 
skulle finde 4 terræner og ikke som et fælles, hvor der skulle 8 terræner til. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med opgaven og har noteret de fremføre kritikpunkter. 
  

Ad 11 Forslag ny hjemmeside 
Den nuværende hjemmeside er fra 2018 og trænger til en fornyelse. Bestyrelsen har indhentet, 
og behandlet, oplæg på ny side/portal lavet i WordPress skabelon. Tilbud lyder på ca. kr. 45.000 
hvortil kommer forventede ekstra opgaver så der budgetteres med min. kr. 60.000. Der er 
nedsat et udvalg der skal komme med et endeligt oplæg og en tilrettet pris. BVH spurgte om 
man havde indhentet andre tilbud, hvilket ikke var tilfældet, da indgående kendskab til 
opgaven var vigtigt, og var til stede hos tilbudsgiver. 
 

Ad 12 Kommende møde med prøveledere VK efterårs prøver 
ODM orienterede om baggrunden og indholdet for det kommende møde. HJ forespurgte, 
hvorfor man havde fravalgt tidligere prøveledere Fyn og Sønderjylland. ILR kunne bekræfte at 
disse ikke var fravalgt af SJD, men selv havde givet udtryk for, at de ikke ønskede at afvikle VK 
prøver under de nuværende økonomiske forhold. Den udarbejdede analyse viser ikke 
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umiddelbart behov for øget terrænpleje. HJ kunne bekræfte, at der under fremlæggelsen ikke 
havde været dokumenteret behov herfor. Men HJ påpegede også, at erfaringer fra de sidste års 
efterårsvinderklasser viste, at øgede udgifter til terrænpleje af flere årsager var forventelige. 
 
Økonomien vil blot være en del af dette møde, da udsætning, afvikling m.v. også er på 
agendaen. Der skal måske ses på hele konceptet for afvikling af disse prøver. 
  

Ad 13 Ændring i DUV 
Orientering om to nye medlemmer i DUV – engelsk gruppe. 
 

Ad 14 Status og orientering vedr. prøver. 
ODM fremlagde orientering vedr. forløbet af den nye struktur for afvikling af kvalitetsprøver. 
Mange positive tilbagemeldinger fra prøveledere. De indbyggede forudsætninger har vist at 
være rigtige. 
Gennemgik herefter den fremsendte analyse at VK forår, der for 2022 havde vist et særdeles 
stort underskud. Efter gennemgangen blev det vedtaget at sætte prøvegebyret op til kr. 500 og 
indføre en afregningsmodel som for kvalitetsprøver, hvor man for VK skal afregne kr. 150 pr. 
tilmeldt hund. Indføres fra foråret 2023. 
 

Ad 15  Andre punkter af fælles interesse 
Ingen kommentarer 
 

Ad 16 
 
 

Valg til DKK 
HJ orienterede om valget og anbefalede at stemme på GJ. Opslag på portalen samt 
specialklubbernes hjemmesider 
 

Ad 17 Eventuelt 
FTS undrede sig over, at flere af specialklubberne endnu ikke havde et link på deres 
hjemmeside til SJDs side, men de havde link til DJU, FJD og DJ. FTS udtrykte håb om, at dette 
blev ændret snarest. 
 
PS kunne meddele, at der nu var to Vizsla klubber i Holland. CL meddelte at dette også var 
gældende for Langhaar. HJ mente ikke dette kunne komme på tale i DKK. FTS supplerede med 
at konstatere at man kun havde 1 specialklubmedlem pr. race i SJD. Muligt at DKKs 
bestemmelser konflikter med EU regler om  foreningsdannelser og/eller fri konkurrence. 
 
NEK orienterede om et problem med et medlem i KHK og bad SJD om at bakke op om KHKs 
ønsker i så henseende 
 

Ad 18 Næste møde 
Afholdes den 11. maj 2023 i Ejby. 
 

 

Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 8. november 2022 i Vejle. 

 

Nærværende er udsendt til Repræsentantskabet via mail den 15.11.2022 
 
 

 



Stående Jagthunde i Danmark 
 

Side 5 af 5 
 

_____________________________            ___________________________________ 

                      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 

 


