FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR SPECIALKLUBBER FOR STÅENDE
JAGTHUNDE I DANMARK

Referat FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 08.11.2017 kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby
Deltagere:
Christian Johansen (CJ) D PK, Formand
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH, næstformand
Brian Hinge Krog (BHK) DISK
Rune Riishøj (RR) DMK
Jens Toft (JT) DRK
Anders Mortensen (AM) DVK
Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK
Carsten Lundhøj (CL) LH
Brian Hansen (BH) DWK
Frank Elmer (FE) GDH
Kim Sørensen (KS) GDH
Erling Clausen (EC) ESK
Allan Nissen (AN) ESK
Afbud Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK som sendte Claus Raahauge
Afbud fra Gitte Finnich Pedersen (GFP)
Flemming Østergaard (FØ)
Peter Due (PD)
Ole Dahl Madsen (ODM) kasserer
Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær

1. Fastlæggelse af dagsorden.
Dagsordenen blev fastlagt og CJ bød Allan Nissen, Kim Sørensen og Brian Hansen velkommen i
bestyrelsen.
Allan Nissen erstatter Erling Clausen som stopper i FJDs bestyrelse.
Kim Sørensen erstatter Frank Elmer som stopper i FJDs bestyrelse.
2. Underskrift af referat fra mødet den 10.05.17, 09.08.17 og 23.10.2017
Referaterne godkendt og underskrevet.
3. Opfølgning af referat.
I referat udsendt fra DJU, var der desværre en fejl, da der var oplyst en del navne. Derfor blev et
nyt referat udsendt.
4. Orientering fra Formandskabet – Status på forhandlingerne med DKK og DJ.
1. november afholdtes et møde mellem DKK – DJ og FJD, referatet endnu ikke godkendt i DKK og
DJ og må derfor ikke offentliggøres nu.
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CJ gennemgik referatet fra mødet den 1.11.17. Følgende punkter kan nævnes.
Budgettet for den nye organisation er godkendt af DKK og DJ. Det kunne konstateres at budgettet
udviser en bæredygtig økonomi for den nye organisation. Markprøverne centraliseres og
tilrettelæggelsen foregår i det nye selskab. Specialklubberne arrangerer selv egen prøver. Det
foreslås at DJ har mulighed for at overskrifterne på nogle prøver bliver DJ.
DJ ønsker at oprette en ” Paraplyorganisation for alle jagthunde i Danmark.
Det skal understreges, at en sådan organisation ikke har nogen indflydelse, hvad angår økonomi –
udvalg eller markprøveregler. Disse forhold styres af den nye bestyrelse og repræsentantskabet.
Det forslås at den nye bestyrelse kommer til at bestå af 7 personer og der oprettes et
repræsentantskab, bestående af formændene for specialklubberne.
Efter flere indlæg blev beretningen taget til efterretning.
Derefter drøftede bestyrelsen opsigelsen af overenskomsten med DJU, som vil være en
konsekvens hvis det nye selskab vedtages. Overenskomsten skal opsiges inden udgangen af 2017.
Efter en længere drøftelse, hvor DBK udtrykte bekymring, om dette kunne gøres, uden at sende
det i høring hos specialklubberne, blev det enstemmigt vedtaget at opsige overenskomsten til
udløb ved udgangen af 2018.
5. Forslag til budget for 2018 og fastlæggelse af kontingent og bidrag til jagthunden.
Budget udkast 2018 tager udgangspunkt i antal medlemmer medio 2018, samt kontingent
størrelsen som i 2016 – 25 kr. pr. medlem.
Der er afsat forhøjede beløb til gaver, da der er 2 jubilæer i 2018.
FØ har fået ny kontakt til en ny distributør og har fået et godt tilbud fra den samme distributør
som også bringer DKKs blade ud.
Der er afsat 30.000 ekstra ordinært til de omkostninger der er i forbindelse med den nye
organisation, ODM vil gerne forhøje det til 50.000. Vi skal kun betale en tredjedel, da DKK og DJ
også skal betale, det vi sige at de hver især også skal bruge 50.000 hvis vi gør.
Vi skal være forberedt på at der skal afholdes 2 bestyrelsesmøder mere.
Efterårsprøverne har givet et væsentlig større overskud i efteråret 2017 end de plejer. Man er
blevet mere bevidste om omkostningerne ved at afholde prøver.
Overskud på kvalitetsprøver er et godt stykke over 30.000 kr. på nuværende tidspunkt. Ikke alle
prøver er afregnet.
Vinderklasserne også et bedre resultat end de foregående år men alle prøverne er ikke gjort op
endnu.
Kontingent på 25 kr. pr medlem til kontorkassen, uændret 5 kr pr. medlem til Jagthunden og 3 kr.
pr medlem til agerhønsefonden. Bidraget fra kontorkassen til Jagthunden fastholdes så de dækker
udgifterne til de gratis blade som bliver sendt ud til dyrlæger osv.
Jagthundens regnskab er ikke gjort op endnu, der mangler udgifter til trykning af det sidste
nummer af jagthunden og honorar til FØ. For agerhønsefonden foreslås det, at der bevilliges kr.
6.600 til frø til forvaltningsområder som i 2017.
Vi lander på et overskud mellem 170.000 og 180.000 i stedet for 150.000 kr. som budgetteret.
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Der er også kommet flere penge i kassen, da der har været en fejl ved forståelse af hvad et
familiemedlem er. Et familiemedlem er et familiemedlem som bor på samme adresse som det
ordinære medlem men får ingen blad.
Budget forslaget blev godkendt.
6. Beretninger
a) Markvildtudvalget
Der er kommet nye medlemmer i markvildtudvalget, derfor er der afholdt et møde for at drøfte,
hvad der skal ske i fremtiden.
Fremover er jagtmesserne fravalgt for at lægge kræfterne andre steder, det vil give større mening
at stå sammen med landbrugsorganisationerne og derved komme til at tale med landmændene
om markvildt. Der skal arbejdes mere sammen med landmændene for at fremme agerhønsene.
Jagtkonsortierne bruger ikke marken. Der ligger store terræner som ikke bliver brugt, måske man
kunne leje markerne af jagtkonsortierne.
Udvalget foreslår ændring af navnet til Udvalg for markvildt og natur og markvildt lavene i FJD
benævnes ”Forvaltningsområder for markvildt og natur”, hvilket blev vedtaget.
Det blev vedtaget at tilskuddet til frø bliver på samme beløb, som i 2017.
Rapporten blev taget til efterretning.
b) Jagthunden
Distributionen har været mangelfuld og skabt problemer og frustrationer, fremover bliver bladene
uddelt af Post Nord. Jagthunden bliver bragt ud i ”billig uger”.
Det har kostet medlemmer i specialklubberne at medlemmerne ikke har fået bladene.
Budget og rapport blev taget til efterretning.
c) Kassereren
Ikke yderligere ud over beretningerne.
d) Sekretær
Der er afholdt 13 kvalitetsprøver i efteråret.
På prøverne var der fremmødt 161 engelske hunde fordelt med 58 i unghunde klassen og 103 i
åben klasse.
189 kontinentale hunde fordelt med 35 i unghunde klassen og 154 i åben klase
I alt 350 startende hunde.
Ud af dem er der uddelt 54 x 1. pr., 24 x 2. pr. og 8 x 3. pr. i alt 86 præmieringer (en præmierings
procent på 24,5%)
Vinderklasser 20 engelske i Hejnsvig og 27 kontinentale hunde i Hobro.
f) Dansk Jagtforsikring.
Det blev vedtaget at kontakte DJs næstformand vedr. erstatninger.
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7. Forslag af kandidater til DJUs udvalg
Forslag og indstilling af suppleanter til DJUs dommerudvalg. En kontinental og en engelsk
suppleant.
DJU ønsker de pågældende valgt på DJU mødet i januar 2018. FJD har følgende indstilling til valg i
DJU.
Dommerudvalget; Jes Laulund genvælges.
Markprøveudvalget: Genvalg af Bjarne Kleis.
Fuldbrugsprøveudvalget: Tommy Hougaard, Annette Laursen og Lars Koch genvælges.
Slæb og apporteringsudvalget: Kim Bernhard Rasmussen
Suppleanter til dommerudvalget: Jesper Kjærulf og Brian Hinge Krog.
Økonomiudvalget: Søren Hecht Petersen.
8. Valg af nyt medlem til Forretningsudvalget.
Formanden for Dansk Ruhaars Klub Jens Toft blev valgt.
9. Rapport fra de to grupper.
På vinderklasseprøver efter DM, skal der minimum være 11 hunde tilmeldt for at prøven afholdes.
Der må maksimalt være 16 hunde, bliver sendt i høring, da det skal i FMR.
I 2020 er prøverne fremrykket 1 uge. Diskuteret muligheden at prøverne fremrykkes til den første
uge i marts.
Valg til vedtægtsudvalg blev drøftet.
Den kontinentale gruppe havde gennemgået fuldbrugsprøve reglerne, da der var utilfredshed med
datoerne til brugs‐ og fuldbrugsprøverne, hvor de kun har 3 dage til at træne til prøverne.

10.Forslag fra Dansk Gordon Setter Klub vedr. digitalisering af Jagthunden.
APJ forslog at medlemmerne kunne sende deres e‐mail adresse til redaktionen med ønske om at
få Jagthunden elektronisk frem for at få tilsendt bladet.
Et andet forslag var at lave et link på hjemmesiden, hvor medlemmerne kan logge sig ind og læse
Jagthunden, hvis man er medlem af FJD.
Der nedsættes en gruppe for at diskutere forslaget bestående af Kim Sørensen, Ásgeir Páll
Júlíusson og Flemming Østergaard.
11. Ny mødedato
Onsdag den 2. maj 2018.
12. Eventuelt.
Et forslag fra en kreds af hundefører til DJU om, at ændre reglen vedr. unghunde blev afvist af DJU.
Hvis specialklubberne ønsker at afholde lokalprøver hvor ung‐ hundene kan være op til 36
måneder , kan disse prøver afholdes i specialklub regi.

FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR SPECIALKLUBBER FOR STÅENDE
JAGTHUNDE I DANMARK
På et bestyrelsesmøde i Irsk Setter Klubben var Gunnar Jensen kom med et ønske om at FJD
sender en indstilling ind til DKK om, at de dommere der dømmer udstillinger, da FJD har stor
indflydelse på hvem der dømmer udstilling. DKK er alene om at bestemme. Hvis det er vores egne
dommere der dømmer, bliver det jagthunden der bliver dømt og ikke udstillingshunde.
Gunnar Jensen vil gerne være behjælpelig med at fremsætte forslag til notat til DKK.
CJ gav udtryk for en stor tak til Erling Clausen og Frank Elmer for godt samarbejde i FJD.

