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Bestyrelsesmøde 
 

Tid. Torsdag d. 12.5.22 kl. 18.30 
 
Ved Anders Varming 
 

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 

2. Meddelelser fra formanden 
Der har lige været møde i SJD Nye formænd Kleiner Münsterländer Kristian 
Nøhr Dansk Gordon setter klub John Bak 
 
Der er en god stemning i repræsentantskabet og i den engelske lejr. 
Brian Krogh har fratrådt dommerudvalget og Robert Paulsen er trådt ind. 
 
Der har været 2 frie bestyrelsesposter i SJD, grundet DJ er udtrådt.  
Poul Valdemar er trådt ind i den engelske. 
For de kontinentale er det Carsten Lundhøj. 
 
Udvalget for mark, vildt og natur har været godt i gang med at arbejdet 
omkring genindførelsen af agerhønen som en naturlig bestand i det danske 
landskab. Udvalget hat fået en portion penge fra SJD til at starte op på og er i 
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gang med at søge fonde for flere midler. Udvalget går videnskabeligt til værks 
og har fat i flere folk, der har kendskab til arbejdet. 
 
Der er udarbejdet et nyt forslag til markprøvekalenderen 
 
Der er en god økonomi i SJD. 
 
Det er besluttet at man som minimum skal tilbyde kørselsgodtgørelse for 
dommere på Hovedprøver. 
 

3. Meddelelser fra kassereren 
Regnskabet viser pt. et mindre underskud på ca. 35.000 dkr. 
Bestyrelsen drøftede resultatet. 
 
Bestyrelsen drøftede prisen på de glas vi bruger som præmier og diskuterede 
om vi skulle finde en billigere løsning. Line Clausen er sat på sagen og vil 
komme med forskellige forslag til næste bestyrelsesmøde. 
 
Vi vil på næste bestyrelsesmøde gennemgå, hvordan vi kan optimere 
budgettet i forhold til at skabe en god balance. 

 
 

4. Bestyrelsen konstituerer sig 
Formand: Allan Nissen 
Næstformand: Anders Varming 
Kasserer: Peer Clausen 
Sekretær: Kenneth Asmussen 
 
Avls og registreringsudvalg: Line Clausen, Allan Nissen, Svend Aage Vad 
Præmier og pokaler: Line Clausen 
Derbyudvalget: Svend Aage Vad 

 
5. Kommende aktiviteter 
 

SJD-udstillingen i Vissenbjerg:  
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Apporteringsprøve ved Gert Clausen 
Line Clausen ringer til Gert Clausen og aftaler detaljerne omkring prøven. 
Kenneth Asmussen slår prøven op på hundeweb. 
 
Efterårsvinderklasse 
Dommere 
Anders Varming 
Lars Nielsen 
Jens Hansen 
Flemming Fuglede (Afventer svar) 
 
Setterdage ved Rødhus Klit 
 
Apporteringsprøve på Fyn 
9. juli 
Familie weekend ved Jan Andreasen 

            Jane Mortensen er inviteret til at dømme udstillingen. 
 

6. Hovedprøven 2023 
Vi forslår at vi rykker Hovedprøven fra Sjælland til Fyn, da der samtidig er 2 
andre hovedprøver i samme weekend. 24.-26. marts. 
Vi afholder det på Vissenbjerg Storkro. 
 

7. Evt. 
Intet under eventurelt. 

 


