
Kære Medlemmer. 

Generalforsamlingen er vel overstået, og ligeså er medlemsundersøgelsen, som blev gennemført i januar og 

til dels februar måned. Der indkom 288 besvarelser, som bestyrelsen nu skal igang med at evaluerer. Tak til 

alle jer, der tog sig tid til at besvare spørgsmålene og komme med supplerende eller uddybende 

bemærkninger. Det vidner alt sammen om engagerede medlemmer.  

Resultatet af undersøgelsen blev præsenteret for generalforsamlingen under punktet ”eventuelt” af Dorte 

Møller Madsen fra firmaet Stormvind, der også stod for gennemførelsen af selve undersøgelsen. 

Som sagt skal vi nu igang med at analysere resultatet, og gennemgå de 75 forslag til forbedringer eller nye 

tiltag holdt op imod selve tilfredshedsundersøgelsen og foreningens formålsparagraf. Jeg kan nemlig godt 

allerede nu afsløre, at vi har et meget vidtrækkende og divergerende landskab at navigere i. Vi har 

schweisshundeførere i den ene ende, og vi har sporinteresserede i den anden. Vi har schweisshundeførere, 

der synes vi gør for lidt for hundeførerne, og vi har schweisshundeførere der synes vi blander os for meget i 

registeranliggender.  

Her er det nødvendigt for mig at slå fast: Dansk Schweisshundeforening har til formål at øge interessen –  

og viden om eftersøgning af klovbærende vildt. Generalforsamlingen pålagde os for nogle år siden, at vi 

ikke skal agere fagforening for schweisshundeførerne, men udelukkende koncentrere os om foreningens 

formålsparagraf. Det skal, -og vil vi, til enhver tid efterleve. Derfor er det også vigtigt for mig her at 

konkludere, at alle forslag om nye tiltag der peger i retning af at være mere for schweisshundeførerne over 

for Naturstyrelsen, altså i retning fagforening, vil blive sorteret fra, og dermed ikke komme med i vores 

vurderinger af, hvorledes vi kan gøre foreningen endnu bedre for vore medlemmer.  

Ligeså er der også kommentarer, der på mig virker, som om det er svært at skelne Schweissregistret fra 

Schweisshundeforeningen. Her skal vi måske være bedre til at forklare forskellen, så det på en mere tydelig 

måde fremgår hvad vi kan blande os i, og hvad der absolut ikke er vores opgave at blande os i.  

Når alt det er sagt, glæder det mig at se alle de gode og konstruktive forslag der er kommet ind. I 

bestyrelsen vil vi sætte os sammen og begynde at kigge ind til, hvad vi kan gøre, og hvilke forslag vi har 

mulighed for at efterleve. 

Den samlede rapport kan du finde under ”Nyheder.” 

 

De bedste hilsner 

Michael Ramlau. 

  


