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Referat FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 07.11.2018 kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby  
 
Deltagere:  
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH, formand 
Christian Johansen (CJ) DPK, næstformand 
Allan Nissen (AN) ESK 
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 
Rene Ahm Hansen (RAH) GDH 
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK  
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
Afbud fra Gitte Finnich Pedersen (GFP)  
Flemming Østergaard (FØ) 
Ole Dahl Madsen (ODM) kasserer 
Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær 
 
1. Fastlæggelse af dagsorden. 
Dagsorden fastlagt, ingen yderligere punkter. 
 
2. Underskrift af referat fra mødet den 02.05.2018 
Referat fra 02.05.2018 blev underskrevet. 
 
3. Opfølgning af referat. 
Ingen opfølgning. 
 
4. Orientering fra Formand – Status på processen med DKK og DJ. 
DJ arbejder på at få de sidste ting på plads vedr. præmieglas og indskud til SJD. Der falder en afgørelse den 
15. november.  
Der har været afholdt møde angående betaling af præmieglas på prøver af holdt af DJ.  
DJ har ikke opsagt aftalen med DJU endnu, men det er ikke det store problem, da SJD går i luften 01.01.2019 
og alle udvalgene er under SJD. 
DJ forhandler i øjeblikket med Aage Stenhøj om hvor længe han skal arbejde med nedlæggelsen af DJU. 
 
5. En kort status over forløbet af økonomien til dato. 
Overordnet forventes det, at vi når et resultat der er bedre end budgettet, som er et overskud på tkr. 47.  

Der blev hensat tkr. 50 ekstraordinært til DJU/SJD møderne, og de ser ud til at slå til, idet der d.d. er brugt 

ca. tkr. 28 vedr. møder/kørsel – øremærker til disse aktiviteter. Medio 18 blev det aftalt med DKK og DJ, at 

FJD lagde penge ud for møderne, og omkostningen blev bogført på en konto, der ultimo 2018 deles mellem 

parterne. På denne er der d.d. brugt tkr. 14 

 
Vi mangler at få tilskud fra Styrelsen vedr. tilskud til Jagthunden på tkr. 27.5 
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Der mangler stadig at blive afregnet 3 kvalitetsprøver, hvorefter resultatet forventes at blive i niveau med 

sidste år ca. tkr. 36 – måske lidt mere. Der mangler at blive afregnet 1 VK – samlet et mindre overskud 

såfremt den sidste er i niveau med øvrige. 

 
Opkrævning af kontingent, Jagthunden m.v. for 2019 vil blive opkrævet af SJD og beløbene vil som 

udgangspunkt være tilsvarende som for 2018. VK gav underskud i Rødekro, Aabybro stort set balance og 

Bramming mangler. 

 
Bankindestående d.d. på tkr. 441 

 
6. Beretninger (udsendes på forhånd) 
    a) Markvildtudvalget 

Der var stor opbakning til høringen i slutningen af oktober.  
Der er store udfordringer i de udsætningsregler der er, synes ikke at Jægerforbundet varetager den enkelte 
jægers interesse.  
Projekt mangfoldighed i agerland: Forsøge at lave et agerlandsprojekt hvor der er stor fokus på vores 
afhængighed og samarbejde med landmændene, der ejer og lever af den jord, vi gerne vil drive 
markvildttiltag på. Der kan søges midler hos Miljøministeriet. 
 
    b) Jagthunden 
Der er styr på distributionen, der er højest 2-3 reklamationer, nogle på grund af ukorrekt adresse eller at de 
ikke står på listen. 
Der er afholdt møde for skribenterne, som gav mange gode ideer og der blev lagt en plan. 
Det vil kunne ses på Jagthunden, at vi har fået en ny organisation fra Nytår, hvor bladet vil komme i en ny 
”indpakning” 
Har gjort alt for at stå rustet til at komme ind i den nye organisation. 
 
    c) Kassereren  
Ikke yderligere at tilføje. 
 
    d) Sekretær 
I efteråret 2018 blev der afholdt 16 kvalitetsprøver i FJD regi mod 14 kvalitetsprøver efteråret 2017. 
Til kvalitetsprøverne i efteråret 2018 var der fremmødt 196 engelske hunde og 249 kontinentale hunde i alt 
445 hunde, heraf blev der uddelt  
53 x 1 præmier  
31 x 2. præmier   
11 x 3. præmier  
i alt 95 præmieringer hvilket giver en præmierings procent på 21,35%. 
På efterårsprøverne i 2017 var der 350 fremmødte hunde på prøverne og en præmierings procent på 24,5%. 
På vinderklasserne 2018 var der fremmødt henholdsvis 16 engelske og 38 kontinentale hunde. 
 

    f) Dansk Jagtforsikring. 
Tages senere. 
 
    h) Status digitalisering af jagthunden, skal udvalget overføres til SJD  
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Vil blive overført til den nye organisation.  
 

7. Indstilling af kandidater til SJDs udvalg (bilag er udsendt)  
Dommerudvalget: Indstiller Brian Hinge Krog i stedet for Erling Clausen, Sven Aage Vad, suppleant Poul 
Aagard Sørensen, Jes Lauland, Bjarne Axelsen, suppleant Jesper Kjærulf Hansen 
Slæb og apportering: Alle fortsætter 
Markprøve udvalget: Jan Lorentsen.  
Fuldbrugsprøve udvalget: 2 navne som skal spørges. 
Udvalg for markvildt og natur: Rene Ahm Hansen 
Udstillingsudvalget: Uændret. 
 

8. Indstilling af kandidater som formand og næstformand i repræsentantskabet. 
Per K. Kristophersen, formand 
Allan Nissen, næstformand. Søren Stenhøj valgte at afstå fra næstformandsjobbet i resten af 2018. 
 

9. Rapport fra de to grupper. 
I den engelske gruppe blev der diskuteret VK efter DM og det blev besluttet at stoppe med afholdelse af 
vinderklasse efter DM. 
I den kontinentale gruppe var fuldbrugsprøvereglerne diskuteret og enighed om, at de skal rettes til 
sprogligt.  
Der var blevet diskuteret terrænpleje. 
12. juni 2018 fik DJ indført at man skal være medlem af DJ for at stille på DJs prøver. Man havde diskuteret 
om det var nok at et medlem skal være medlem af den specialklub man selv ønsker uden at være samme 
specialklub som den race man fremfører på prøve.  
 

10. Way Ahead 
FJD skal nedlægges. PKK foreslår at FJD mødes engang i januar når ODM har regnskabet færdigt og ophæver 
FJD og går direkte over til møde i SJD. 
FJD tilbage betaler formuen til specialklubberne som skal overføre pengene til SJD. 
Det er en forudsætning at DJ retter til. 
Formålet at effektivisere, billiggøre og rationere. 
Indskud er til enhver tid øremærket.  
Specialklubberne vil få gavn af det ved at prøve gebyr måske bliver nedsat. 
Der er ingen fordeling til DKK og DJ kun til specialklubberne hvis SJD opløses. 
 
11. Etik og moral i hundeverdenen 
FFJ: Der bliver klaget over alt og alle.  
Man skal ikke kunne stille spørgsmål, f.eks er det ikke hensigtsmæssigt, at en dommer dømmer 
familiemedlemmer.   
Man kan tage en samtale i en god ordentlig tone og få misforståelserne ryddet af vejen frem for at gå nede 
bagved og bagtale dommeren. Der skal vises respekt. 
Retningslinjerne skal følges, hvis der er en træder ved siden af skal det have en konsekvens. 
En del hundefører mangler selverkendelse, tab og vind med samme sind. 
 
12. Ny mødedato 
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Ny dato bliver sendt efter 15. november. 
 
13. Eventuelt. 
PKK takkede CJ for hans store indsats i FJD og overrakte 2 flasker vin. 
CJ takkede for det gode samarbejde i FJD. 
 
 


