
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening 

 

Den 4. oktober 2012 på Skype. 

Deltagere: Erik V. Stokbro, Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor 

Nielsen, Michael Ramlau, Rune Rübner-Petersen, Tom Gerral Nielsen. 

Fraværende: Ingen. Men mange havde dårlig forbindelse. 

 

Der var igen uacceptabel dårlig forbindelse på Skype, 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

3. Økonomi og medlemstal 

4. Orientering fra Schweissudvalget  

5. Foreningens mandat til Schweissudvalget 

6. Opfølgning på årets sommerarrangement 

7. Eliteschweissprøven   

8. Åbne action-punkter (folder, forskning, bog) 

9. Eventuelt  

10. Næste møde  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Intet at bemærke. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Intet at bemærke. 

3. Økonomi og medlemstal. 

Resultatet år til dato pr. ultimo september er Kr. 13.801, og driftskontoen 

er på Kr. 45.980. 

Der er 466 betalende medlemmer, hvoraf 45 er nye. 38 har endnu ikke 

betalt. Finn kontakter. 

 

 



 

4. Orientering fra Schweissudvalget  

Michael refererede, da han var substitut for Rune på mødet den 14. 

september. 

 

5. Mandat til repræsentanten i Schweissudvalget. 

Der er udformet et skriftligt mandat, som foreningens repræsentant i 

Schweissudvalget har som retningslinjer for sit arbejde i udvalget. 

 

6. Sommerarrangementet. 

Et fagligt rigtig godt arrangement, med et godt økonomisk resultat. Der 

var desværre for få deltagere. 

Forsøgene med T-spor skal med på programmet i 2013. 

 

Næste års arrangement, skal foregå midt i Danmark. Fyn og Vestsjælland 

er i spil. 

 

7. Eliteschweissprøven 

Situationen omkring den manglende tilslutning til årets 

eliteschweissprøve blev diskuteret, og mulige årsager vendt. 

 

Prøvereglerne vil blive gennemgået med henblik på en evt. tilretning, så 

der kan sikres større interesse fremover. 

 

Stedet i 2013 er Blåvand. 

  



 

 

 

8. Åbne action-punkter (folder, forskning, bog) 

Ny folder: 

Finn formidler kontakten til Heidi, der sammen med Rune udarbejder 

første udkast. 

 

Der skal laves 25.000 stk., og den skal som i 2006 udsendes til 

jagtforeninger, relevante specialklubber og andre interessenter. 

 

Priserne fra de to leverandører er ca. ens, så vi bliver ved Digisource, som 

vi kender. 

 

Finn laver budget, og søger sponsorater. I første omgang til Jyske Bank, 

som støttede sidste gang. 

 

Forskning: 

Bjørn Forkmann har lavet et oplæg til projektbeskrivelse, som er blevet 

tilrettet af Michael. 

 

Det tilrettede oplæg er sendt tilbage til Bjørn Forkmann for kommentarer, 

hvilket har medført nye tilretninger, som i øjeblikket gennemgås af 

Michael og Bjørn. 

   

Bogen: 

Nogle forfattere har ikke leveret. Michael skubber til projektet.  

 

9. Evt. 

Leif havde set et notat fra FJD vedr. principper for vurdering af værdien 

for stående hønsehunde. Sendes til bestyrelsen. 

10. Næste møde. 

Fredag den 1. februar kl. 10 -15 hos Finn på Urhanevej 2, 7470 Karup J. 

 

Finn Møller. 

5. november 2012 


