FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR SPECIALKLUBBER FOR STÅENDE
JAGTHUNDE I DANMARK

Referat FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 09.08.2017 kl. 18:00 Hotel Hedegården,
Vejle

Deltagere:
Christian Johansen (CJ) D PK, Formand
Frank Elmer (FE) GDH, Næstformand
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH
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
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Afbud fra Brian Hansen (BH) DWK, som sendte Casper Raahede
Afbud fra Erling Clausen (EC) ESK, som sendte Allan Nissen (AN)
Afbud fra Gitte Finnich Pedersen (GFP)
Ole Dahl Madsen (ODM) kasserer
Ingerlise Rasmussen (IR) sekretær

Dagsorden.
1. Gennemgang af den udsendte DJU analyse 2017 og beslutning om fortsat arbejde med
analysen. v/ formanden.
Den 31.01 17 var CJ og FE til møde i DKK, hvor der var repræsentanter for DJ, DKK og
FJD. Det blev besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg til at undersøge mulighed for at
forenkle og billiggøre arbejdet om den stående jagthund.
Den 21.06.17 blev rapporten/analysen forelagt de tre organisationer, hvor det blev
besluttet at forelægge DJU analysen for de tre organisationers bestyrelser.
DKK afholder møde den 14.08.17 og DJ den 29.08.17.
Den nuværende struktur og den kommende struktur som ad hoc udvalget har fremsendt
blev gennemgået.
Ad kerneopgaver i fremtiden: Specialklubberne er racernes eksperter. DKK er FCIs
nationale repræsentanter, hvor FCI er øverste myndighed.
DJs opgave er prøver på tværs af jagthunde, og arrangere trænings arrangementer.
Ad administration: Frivillige (ulønnet) FJD lønnet sekretær – der forudsættes fuld tid. DKK,
DJ reduceres med henholdsvis 50 og 100%.
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Der vil være besparelse at hente, hvis forslaget gennemføres, som især kan henføres til
DJ, DKK og DJU.
Ad økonomi: Prøver for enkelte racer afvikles af specialklubberne. FJD afvikler prøver på
tværs af stående jagthunde.
DJU bruger for nuværende ca. 200.000 udover sekretær, beløbet forventes at kunne
reduceres.
Ad køreplan: DJU opsiges inden 31.12.2017 til ophør med udgangen af 2018, den struktur
vi kender i dag kører til og med 2018.
Budget og rammebetingelser skal være klar inden den 31.12.2017.
Hvis det vedtages at arbejdet med DJU analysen skal fortsætte, skal det gå hurtigt, med at
komme videre.
Køreplan 2: I 2018 kører DJU normalt.
Formuen i DJU indskydes ” i det nye FJD.”
Der blev fra flere sider udtrykt ønske om fortsat samarbejde med DJ.
Der var spørgsmål om økonomi – vedtægter – organisation og opgaver for den nye
struktur.
Det blev oplyst at der vil blive nedsat flere udvalg der skal arbejde med at fremkomme
med forslag til de oven nævnte punkter.
Det blev enstemmigt vedtaget at arbejde videre med DJU analysen.
CJ udarbejder en meddelelse til FJD og klubbernes hjemmesider, så medlemmerne er
informeret om hvad der sker.
2. Referat fra DJU mødet den 01.08.17.
Ad Fælles Markprøve Regler: Der var et par sproglige ændringer, de nye regler er lagt ud
på DJUs hjemmeside
Sven Aage Vad blev valgt til dommerudvalget.
Dommerudvalget bliver måske udvidet med to suppleanter som så skal afløse ”føl”.
De fire medlemmer af dommerudvalget har pligt/ret til at deltage i alle afgørelser.
3. Godkendelse af vedtægterne i forhold til beslutninger på bestyrelsesmødet den
10.05.17.
Ændringer af vedtægter vedtaget på FJDs bestyrelsesmødet den 10. maj 2017 blev
godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmødet den 14. november flyttes til den 8. november 2017.
CJ er blevet opfordret til at fortsætte som formand for FJD til maj 2018.
Flertal for at CJ fortsætter.
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