
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Referat bestyrelsesmøde, 2. marts 2012. 

 

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 

 

Deltagere: Lars Pedersen (LP), Erik Lillesøe (EL), Peter Ringgaard (PR), Henrik Raae 

Andersen (HRA), Gunner Bertelsen (GB), Tage S. Nielsen (TSN), Tine Broen Nielsen(TN), 

Søren Olsen(SO), Jan Nielsen(JN), Morten Vestergaard (MV) 

Afbud: Palle Jørgensen (PJ) 

 

Dagsorden: 

 

1. Fastlæggelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

3. DMK 

HRA har tilbagebetalt refusion fra DMKs efterårsvinderklasse ved Ringsted på 1000,00 

kr. 

 

EL har indbetalt rykker fra FUV. 

 

Klubbens forsikringsforhold er ved at falde på plads. HRA har lavet en fælles aftale for 

alle FJDs specialklubber og opnået en rabat på 10 %. 

 

PJ ønsker at købe klubbens bærbare PC, som er stillet til hans rådighed, for et symbolsk 

beløb. Vedtaget svarende til DKK’s medlemsgebyr. 

 

Henvendelse fra sponsor om opsigelse af sponsorat blev behandlet. Det blev besluttet at 

klubben ikke har nogen interesse i at opsige sponsoratet. 

 

CT anmodes om at indsende fakturering på sponsorfoder. 

 

HRA kontakter jurist med hensyn til vurdering af sponsoraftale. 

 

DMKs schweissprøver er nu annonceret på hundeweb. Tilmelding via hundeweb endnu 

ikke mulig. 

 

Forårsmarkprøven ved Ringsted er på plads. 

 

Generalforsamling 



9/6 Fjelsted skovkro kl.13.00 

Tovholder EL 

10.00-12.00 Helle Friis Poschowsky afholder foredrag om HD 

 

Udskydelse af sidste frist for indsendelse af forslag til GF. 

Ny frist er 26/5. 

 

Jagt og Outdoor 2012 i Odense Congress Center 

Der er behov for ensartet påklædning og materiale forberedelse. 

Dette vil koste nogle penge, LP kommer med et oplæg. 

Ramme beløb på 7500,- Det er tænkt at dette skal kunne genbruges ved lignende 

arrangementer i fremtiden. 

 

Holdapportering i 2012, Esbjerg-området arrangerer.  

 

Kragepral 

Forslag fremsendt af LP 

Vedtaget, tekst opdateres af MV, offentliggøres i forbindelse med GF. 

 

4. Beretning fra udvalg: 

a) Udstillingsudvalget 

FJD udstilling fuldt planlagt. Dommer Erling Kjær Pedersen 

 

b) Markprøveudvalget 

Prøveleder forårsprøve 2013, CT har tilbudt sig, vedtaget. 

 

c) Efterskudsudvalget 

Schweiss prøver annonceret i egne medier samt hundeweb 

Esbjerg arrangerer holdapportering og anerkendt DJU apportering og ræveslæbsprøve. 

DMK’s apporteringsprøve planlagt til 2/6 for Sjælland og Fyn. 

På Fyn er der også anerkendt DJU apportering og ræveslæbsprøve. 

 

 

d) Uddannelsesudvalget 

21.2.2012 blev der afholdt møde med Kontaktmændenes repræsentanter p.t. lig med 

aktivistudvalget. Se referat fra dette møde. 

 

 

e) Bestyrelsens Kontaktudvalget 

21.2.2012 blev der afholdt møde med aktivistudvalget. Se referat fra dette møde. 

 

Bestyrelsen har dags dato bekræftet ” at alle får dækket transportomkostninger i 

forbindelse med dette års første kontaktmandsmøde.” 

 

 

f) Informationsudvalget 

Hjemmesiden bør støtte medlemmerne, så de lettere kan tilmelde sig udenlandske 

prøver, ved samme lejlighed kunne man se efter om andet materiale er svært at finde. 



 

 

g) Koordinationsudvalget 

Kalender udarbejdet og fremsendt til medier. PDF fil, skal gøres tilgængelig som 

download på hjemmeside. 

Koordinering af repræsentation på skuer, markeder osv. Varetages fremover af dette 

udvalg. Herunder etablering af et landsdækkende netværk. Tovholder TL 

 

 

h) Lovudvalget 

Der har ikke været aktivitet. 

 

 

i) Avlsvejledning 

HRA bedes aftale med DKK, at vi med fast frekvens får udmeldinger om brud på de 

etiske anbefalinger, baseret på data fra Hundeweb. 

GB kommer med oplæg til fremtidens Avlsvejledning. 

 

GB gennemgik diverse statistikker. Se bilag. 

 

5. Samarbejdspartnere m.m. 

a. FJD 

HRA forsøger at få udsat mødet fra 9.5 til 23. el. 25.5 2012 pga. udenlandsrejse. 

Lykkes det ikke, foreslås PR indkaldt som substitut. 

 

Markvildtudvalget har skabt spiren til en god og konstruktiv dialog med landbruget 

med henblik på at forberede levevilkårene for markvildtet og dermed biodiversiteten 

i det åbne land. I samme forbindelse afventes en tilbagemelding fra DJs formand 

med henblik på afholdelse af et møde med henblik på et øget samarbejde omkring 

tiltagene i det åbne land. 

 

Foredraget med Wolf Schmidt-Körby forsøges afholdt i forbindelse med FJDs 

udstilling 10.6 2012.  

  

b. DJU 

Møde afholdt 17.2 2012. Referat forventes snarest offentliggjort. 

 

HRA har i samarbejde med lokale hundefolk på Sjælland og DJs Hundeudvalg fået 

etableret ekstra forårsmarkprøver i DJs regi. Ved annonceringen i Jæger nr.2 2012 

var der kun annonceret 2 prøver mod 7 i 2011. Dette affødte kritik fra FJD på mødet 

d. 17.1 2012 

 

FJDs forslag til medlem af FUV blev højst overraskende ikke indvalgt i udvalget. 

Årsagen bliver behandlet i FJD. 

 

c. DKK 

Formandsmøde afholdes lør. 3.3 2012. En overvejende majoritet af 

specialklubformænd har afstået fra at deltage, da der ingen nye emner er siden 



afholdelsen af det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 7.1 2012. HRA har 

ligeledes meldt afbud. 

 

HRA er løbende i dialog med DKKs administration og bestyrelse med henblik på at 

forberede implementeringen m.m. af de nye ”Regler for Stambogsføring” m.m. 

 

DKK inviterer løbende specialklubber til div. arrangementer for at synliggøre div. 

racer. Vi bør yde en indsats. Det blev besluttet at disse opgaver varetages af 

Koordinationsudvalget. Tovholder TL 

  

d. KLM-I 

Ingen aktivitet 

 

6. Ansvarsbeskrivelser 

Beskrivelse af bestyrelsens kontaktudvalg godkendt. 

 

De beskrivelser der kan besluttes via mail, besluttes således. 

Udvalg er ikke er tilfreds med egne beskrivelser fremsender ændringer til sekretæren, 

forventeligt inden næste møde.  

 

 

7. Videre arbejde med handlingsplan 

Punktet ikke nået. Udskudt til næste møde 

 

8. Gentænkning af besættelse af udvalgs og tillidsposter 

Punktet blev heller ikke behandlet denne gang. Udskudt til næste møde. 

 

9. Evt. 

Næste møde planlagt til: Medio april evt. 13/4 

Sekretæren indkalder. Vi er velkomne hos EL. 

 

 


