Referat fra Bestyrelsesmøde d. 24.10.2018 på Fjelsted Skov Kro
Tilstede:
Michael Ramlau-Hansen
Finn Møller
Leif Stonor Nielsen
Tom Gerral Nielsen
Asger Kjærsgaaard
Afbud fra:
Rune Rübner
Benny Frænde
Dagsorden:
o Godkendelse af dagsorden
o Medlemstal og økonomi
o Evaluering af sommerarrangement, herunder økonomi, og beslutning om sted for 2018
o Forskningsprojektets rapporter og resultat. Hvad, hvor og hvordan skal det bruges.
o Forberedelse til Generalforsamling 2018
o Næste bestyrelsesmøde
o Eventuelt.
Dagsordenen blev tilføjet to ekstra punkter:
Oplæg til en model for erfaringsudveksling blandt registrets hundeførere.
Evaluering af Schweisshunden.
Ad 1.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelser.
Ad 2.
Pr. 13. oktober har foreningen 474 betalende medlemmer, heraf 34 nye. 23 medlemmer har endnu ikke
betalt årets kontingent, og 42 har meldt sig ud.
Driftskontoen udviser et overskud på kr. 52.150,- Årets resultat forventes at ligge på ca. kr. 50.000,- Dette
skyldes primært en langt mindre omkostning i forbindelse med sommerarrangementet end budgetteret,
samt en væsentlig besparelse på udgivelsen af Schweisshunden, ligesom Jægerforbundet betalte for
forplejning i forbindelse med Generalforsamlingen. Dette skal dog ikke tages som et generelt udtryk
fremadrettet.
Ad 3.
Dette års sommerarrangement var yderst veltilrettelagt med stort fagligt indhold, samt veltilrettelagte spor
i tre kategorier: Begyndere, øvede og 1000 meter uden dommerledsagelse, hvor der blev udstedt diplom
for bestået aflæggelse. Der næres ingen frygt for at dette kommer til at udvande foreningens etablerede
prøver fremover. Sommerarrangementets huskeliste skal tilføjes vigtigheden af, at der er fotograf til stede.
Sommerarrangementet 2018 søges henlagt til Lolland-Falster.
Schweisshunden havde ikke det sideantal, og dermed ikke så mange artikler som tidligere, hvilket har haft
betydning for omkostningen til at fremstille bladet. Bestyrelsen er enige om, at det er bedre med et højt

fagligt indhold, i stedet for at gå efter et højt sideantal. Da porto er en væsentlig udgiftspost, skal det
undersøges om der kan findes alternativ omdeling i stedet for postvæsnet. Finn undersøger.
Finn vil også fremover stå som redaktør af bladet.
Ad.4
En trykt version af Forskningsprojekt 1 og 2 blev uddelt. Det blev besluttet at Iben Meyer, der har været
projektleder, fremlægger de to projekter ved den kommende generalforsamling.
De involverede parter, Iben Meyer, Michala Calberg og Björn Forkmann, alle KU, samt alle hundeførere, der
har deltaget, og gennemført projekterne, skal have et eksemplar tilsendt. Ligeledes skal de to
vildthegnsansvarlige fra h.h.v. Røgegård Jagtfarm, og Astrup Gods, have tilsendt rapporten fra
forskningsprojekt 1.
Endvidere blev det besluttet at give Iben Meyer og Björn Forkmann ret til at bruge rapporterne i deres
fremtidige arbejde, hvor det kan være relevant.
Efter fremlæggelsen på Generalforsamling 2018 bliver rapporterne gjort offentligt tilgængelige på
foreningens hjemmeside.
Bonusinfo: Iben Meyer har givet tilsagt til at præsentere på Generalforsamlingen, og Finn har fået
deltagerlister til brug for udsendelse af den respektive rapport til de involverede hundeførere.
Ad 5.
Da foreningens Generalforsamling og Schweiss-sekretariatets Stormøde bliver skilt ad fra 2018, er det
bestyrelsen magtpåliggende, at vi kan præsentere et program med højt fagligt indhold.
Som allerede nævnt bliver forskningsprojekterne fremlagt af Iben Meyer, hvor der bliver afsat tid til
spørgsmål og debat.
Ved årets sommerarrangement holdt skovløber Jens Jacob Sørensen, som årligt afskyder ca. 75 stk. dåvildt i
Haderslev Dyrehave, et indlæg med titlen Skudtegn eller ej. Michael kontakter Allan Skriver for at
undersøge muligheden for at Jens Jacob kan komme og holde samme indlæg.
Valg til Bestyrelsen. Finn Møller har for to år siden meddelt at han stopper i 2018. Ligeledes har Michael
Ramlau meddelt at han ikke genopstiller ved årets generalforsamling. Der arbejdes på at finde en afløser.
Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde afholdes som et fysisk møde på Fjelsted Skov Kro d. 1. februar 2018 kl. 16.00
Ad 7.
Leif Stonor orienterede fra sidste koordinatormøde.
Der har tilsyneladende været en smule usikkerhed omkring udbetaling af kørepenge til dommere og
hjælpere i forbindelse med afholdelse af foreningens schweissprøver.
På næste bestyrelsesmøde skal den fremtidige politik om kørselsafregning diskuteres og besluttes.
I forbindelse med afvikling og hjælp til sommerarrangement vil bestyrelsen opfordre til, at hjælpere ikke får
kørselsgodtgørelse, men til gengæld deltager gratis.

Foreningens hjemmeside bliver opgraderet til det nye HTTPS format, der giver en øget sikkerhed mod
hackerangreb og misbrug. Tom sørger for det fornødne.
Efter mødet har webmaster (Tom Gerral) været i kontakt med vores udbyder, som ikke vil anbefale det nye
format. Formatet forbliver uændret indtil andet er vedtaget.
Der bliver oprettet Mobile Pay for Business, så indbetalinger kan overføres på denne platform i alle
transaktioner, medlemmerne måtte have med foreningen.
PÅ baggrund af tilbagemeldinger fra generalforsamling 2017, har Michael fostret en ide til, hvorledes der
kunne afholdes samlinger med erfaringsudveksling blandt de legitimerede hundeførere, og hvordan
lovende kommende hundeførere kan komme ind i kredsen.
Det blev aftalt at Michael laver et skriftligt oplæg, der rundsendes i bestyrelsen til kommentar, hvorefter vi
kontakter sekretariatet, m.h.p. at kunne fremlægge ideen til næste koordinatormøde i februar 2018.

Michael Ramlau.

