Referat fra møde 02-14 i Schweissudvalget
Tid: Mandag den 15. september 2014 kl. 10.30 – 14.30
Sted: Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde
Deltagere:

Referent:

Claus Lind Christensen
John Pedersen
Lars Jensen
Lars Knudsen
Rune Rübner- Petersen
Ulrik Lorentzen
Mads Flinterup
Jytte Harder

Danmarks Jægerforbund (formand)
Koordinatorrepræsentant (næstformand)
Danmarks Jægerforbund
Hundeførerrepræsentant
Dansk Schweisshundeforening
Naturstyrelsen (sekretariat)
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

DAGSORDEN
Kl. 10.30 – 10.35

01-02-14 Godkendelse af dagsorden.

Kl. 10.35 – 10.40

02-02-14 Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 01-14.

Kl. 10.40 – 11.00

03-02-14 Orientering fra Formandskabet.

Kl. 11.00 – 11.30

04-02-14 Orientering fra Sekretariat.

Kl. 11.30 - 12.00

05-02-14 Budgetopfølgning pr. 1/9-14, Budget- og arbejdsprogram ’15.

Kl. 12.00 – 12.45

Frokost.

Kl. 12.45 – 13.30

06-02-14 Optagelse af nye hundeførere 2014.

Kl. 13.30 - 14.00

07-02-14 Drøftelse af fremtidig procedure for optagelse af nye hundeførere.

Kl. 14.00 – 14.15

08-02-14 Drøftelse af evt. behov for nye bedømmere.

Kl. 14.45 – 14.30

09-02-14 Eventuelt.
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01-02-14

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Indstilling:
Beslutning:

Dagsorden er udsendt pr. mail den 8. september d.å. til Schweissudvalget.
Dagsordenen indstilles til godkendelse.
Godkendt.

02-02-14

Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 1-14 (bilag 1)

Sagsfremstilling:

Sidste møde blev afholdt den 24. februar 2014. Referatet har været rundsendt til Udvalget pr. mail den 4. marts. Der er ikke modtaget bemærkninger, og referatet er offentliggjort på hjemmesiden den 19. marts.

Indstilling :

Til godkendelse.

Beslutning :

Godkendt.

03-02-14

Orientering fra Formandskabet

Sagsfremstilling:

Formanden giver på mødet en orientering om aktuelle sager.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering:

Claus Lind Christensen orienterede om Jægerforbundets omkonstituering i
foråret, hvor han selv og HB medlem Lars Jensen, kreds 2, der bl.a. formand
for vildtforvaltningsrådets hjortevildtgruppe, var indstillet til at overtage posterne i Schweissudvalget efter Kirsten Skovsby og Jens Bjørn Andersen. Claus
Lind er nu officielt af Naturstyrelsen beskikket til at beklæde posten som
Schweissudvalgets formand; Lars Jensen som Jægerforbundets 2. repræsentant i Udvalget.
Oplyste, at han fremover bl.a. via medlemsbladet JÆGER samt inddragelse af
Jægerforbundets regionale kredse havde ønske om at øge opmærksomheden
omkring Schweissregistret.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.
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04-02-14

Orientering fra Sekretariat

Sagsfremstilling:

Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager.
1. Afklaring af Schweissudvalgets fremtid.
2. Status Alternativt register.
3. Indkommet forslag om område opsplitning.
4. Midlertidig legitimering på ikke brofaste øer.
5. Dispensation til at stille med anden hund end den tilmeldte på
egnethedsprøve.
6. Afslutning af uddannelsesforløb for nye hundeførere optaget i
2012.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering:

1. Med hensyn til Schweissudvalgets fremtidige organisering samt genforhandling af den nuværende Sekretariatsaftale mellem Naturstyrelsen og
Danmarks Jægerforbund oplyste Ulrik Lorenzen, at dette p.t. er i proces i Naturstyrelsen. Der forventes en afklaring inden årsskiftet.
2. Jagtforbundet af 2014 (JF14) har anmodet Naturstyrelsen om udstedelse
af legitimationskort til 8 hundeførere fra Jægernes eftersøgningskorps. Ulrik
Lorenzen oplyste, at Naturstyrelsen bl.a. på baggrund af indhentede udtalelser fra hhv. koordinatorerne og Schweisshundeforeningen har udarbejdet
et udkast til et afslag på denne ansøgning. Dette afslag er meddelt JF14 via
agterskrivelse den 9. juli, hvorefter Jagtforbundet fik forelagt dette udkast
mhp bemærkninger til afgørelsen. Herefter blev begæret agtindsigt, hvilket
blev efterkommet. Ulrik Lorenzen oplyste, at sagen nu i Naturstyrelsen er i
en afsluttende fase, og en afgørelse forventes relativt hurtigt. Der vil herefter blive orienteret på www.schweiss.dk.
3. Sekretariatet har fra en koordinator modtaget forslag om en opdeling af
et nuværende lokalområde med begrundelse i lokale grupperinger/for store
afstande, usammenlignelige eftersøgninger m.v.
Sekretariatet havde behandlet sagen og meddelt, at man ikke ønskede at
ændre på den nuværende struktur på baggrund af de fremlagte argumenter. Udvalget tilsluttede sig Sekretariatets opfordring til områdets hundeførere om i stedet at gøre en indsats for at få samarbejdet til at fungere.
4. Med baggrund i Udvalgets ønske om, at der så vidt muligt skal kunne tilbydes schweiss-assistance på ikke brofaste øer, er der tidligere udstedt en
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midlertidig legitimering til en hundefører. Desværre har det ikke været muligt for denne hundefører at få en ny hund igennem en egnethedsprøve.
Sekretariatet har derfor forlænget den midlertidige legitimering med henstilling til så vidt muligt at søge assistance fra fastlandet ved vanskelige eftersøgninger. Endvidere er hundeføreren opfordret til snarest muligt at få
en ny hund klar til afprøvning.
5. En hundefører under uddannelse har under uddannelsesperioden fået
konstateret en kronisk lidelse på sin hund. Som følge heraf har hundeføreren fået meddelt dispensation til at få en ny hund i registret via Egnethedsprøven. Dette har vist sig ikke at være uden problemer, hvorfor Naturstyrelsen har måttet forlænge uddannelsesperioden med endnu et år for at sikre
at den pågældende hundeføreres uddannelse gennemføres med en helbredsmæssigt egnet hund.
6. Bl.a. på baggrund af koordinatorernes overvejende positive tilbagemeldinger omkring de nye hundeførere, optaget i 2012 vil der inden 1. oktober
tilgå en skrivelse til disse hundeførere omkring afslutningen af uddannelsesforløbet. Der var dog anbefaling af, at to hundeførere af forskellige årsager
får forlænget deres uddannelsesforløb.

Kommunikation:

Når der foreligger en endelig beslutning om Schweissudvalgets fremtid
kommunikeres dette ud på www.schweiss.dk.
Hundeførere optaget i 2012 præsenteres i et kort skriv i JÆGER og på hhv.
www.jaegerne.dk og www.schweiss.dk.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

05-02-14
Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 1. sep. ´14 (Bilag 2), Budget og arbejdsprogram 2015
På mødet gennemgås budgetopfølgning pr. 1. september ´14. Der er kun
opgjort timeforbrug for Jytte Harder og Mads Flinterup, øvrige støttefunktioners timeforbrug er ikke opgjort. Der er på aktivitetssiden bogført
179.660,57,- hvilket er under budget. Enkelte poster på aktivitetsbudgettet
er udgået (Bedømmerseminar og Arbejdsgruppe); andre udgifter er afholdt
men endnu ikke bogført.
Budgetrammen for Sekretariatet 2015 er pt. ikke kendt. Udvalgets bedes
dog fremkomme med særlig ønsker til Arbejdsprogram 2015.
4

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Mads Flinterup gennemgik budgetopfølgningen og knyttede følgende kommentarer hertil:
På baggrund af det store antal ansøgere, der er udvalgt til dette års kvalifikationstest forventes en overskridelse af det budgetterede på denne post.
Da enkelte poster er udgået forventes trods alt et mindre overskud samlet
set. Af disse midler forventes indkøbt pejl-udstyr til lager.
Sekretariatsaftalen mellem Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund udløber den 31/12 – 2014. Da der endnu ikke foreligger en ny aftale, har det
ikke været muligt at udarbejde et budget for 2015.
Med udgangspunkt i den nuværende bevilling på kr. 880.000 vil Sekretariatets oplæg til budget for 2015 dog være som det nuværende. Der efterlystes
forslag til prioritering af midlerne, herunder eventuelle ny tiltag.
Rune Rübner-Petersen forslog en opprioritering af hjemmesiden. Øvrige
forslag kan indsendes til sekretariatet snarest belejligt.
Lars Knudsen spurgte, hvorvidt der fra Tøjarbejdsgruppen var blevet udsendt takkeskrivelse til tøj-donatorerne som tidligere besluttet. Claus Lind
Christensen følger op ved Jens Bjørn Andersen.
Udvalget tog herefter budgetopfølgningen til efterretning.

Kommunikation:

06-02-14

Optagelse af nye hundeførere 2014 (Bilag 3, bilag 4)

Sagsfremstilling:

I alt 49 hundeførere har søgt om optagelse i Schweissregistret i 2014. I samråd med koordinatorerne og Schweissudvalget er 22 ansøgere (bilag 4) indkaldt til kvalifikationstest, der er afholdt i perioden 29. august – 9. september. Resultaterne af disse kvalifikationstests fremgår af bilag 4.

Indstilling:

Til drøftelse og indstilling. Schweissudvalget bedes indstille til Naturstyrelsen, hvilke af de 22 hundeførere, der er indkaldt til kvalifikationstest, der
bør tilbydes optagelse på det toårige uddannelsesforløb.
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Beslutning:

Resultaterne af kvalifikationstesten var eftersendt udvalget pr. mail den 11.
september (bilag 4). I alt ti ekvipager havde fået bedømmelsen ”bør optages”, fem ekvipager ”kan optages” og syv ekvipager bedømmelsen ”bør ikke
optages”.
Udvalget indstillede 15 hundeførere til uddannelse, som Naturstyrelsen efterfølgende alle har tilbudt uddannelse. Sekretariatet sørger for det videre
fornødne, og indkalder de 15 hundeførere til det obligatoriske 2-dags kursus
for nye hundeførere den 7. og 8. oktober 2014. Der sendes afslag til de 7 øvrige. Udkast til afslag blev godkendt af Udvalget.

Kommunikation:

Under Nyheder på www.schweiss.dk orienteres om ovenstående. Efter kurset præsentation af de nye hundeførere.
Efter afholdelse af det obligatoriske kursus kort notits i JÆGER med lykønskning til de ny hundeførere med optagelsen.

07-02-14

Drøftelse af fremtidig procedure for optagelse af nye hundeførere (bilag 5)

Sagsfremstilling:

I forlængelse af drøftelser på stormødet ´14 samt koordinatormødet den 22.
august ´14, har Sekretariatet udarbejdet udkast til et procespapir mp revision af nuværende optagelsesprocedure for nye hundeførere.

Indstilling:

Til drøftelse og indstilling.

Beslutning:

Procespapir omkring fremtidig procedure for optagelse af nye hundeførere
(bilag 5) var eftersendt udvalget pr. mail den 9. september.
Ulrik Lorenzen præsenterede procespapiret, der har til hensigt at give den
nuværende organisering et serviceeftersyn og samtidig tilvejebringe en entydig dokumentation af praksis samt begrundelser herfor. Målet er endvidere at signalere åbenhed og gennemskuelighed, bl.a. med det formål at sikre
en højere grad af forventningsafstemning. Bilaget var tænkt som oplæg til
en diskussion for at igangsætte en proces, og der fremkom en række synspunkter, som sekretariatet noterede sig.
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Det indstilles, at Sekretariatet på baggrund af indkomne forslag udarbejder
et oplæg til en disposition. Dispositionen sendes snarest koordinatorerne for
bemærkninger.
Procespapiret bør være klar til fremlæggelse på hhv. koordinatormødet den
6. februar ´15 og herefter på Stormødet den 28. februar ´15. Herefter forventes offentliggørelse, således at den nye procedure kan træde i kraft i forbindelse med rekruttering af nye hundeførere i 2015.
Kommunikation:

Offentliggørelse under Nyheder på www.schweiss.dk straks proceduren er
vedtaget. Hjemmesidens afsnit for ”potentielle hundeførere” opdateres.

08-02-14

Drøftelse af evt. behov for nye bedømmere

Sagsfremstilling:

Af kapacitets- og foryngelsesmæssige årsager skal det overvejes, om der er
behov for rekruttering af nye bedømmere.

Indstilling:

Udvalget bedes rådgive om behovet samt om hvilke kompetencer Udvalgets
ser som afgørende ved fremtidige bedømmere.

Beslutning:

Der ses ikke p.t. kapacitetsproblemer med afvikling af det nuværende antal
prøver. Udvalget forslår derfor, at Sekretariatet sørger for at opretholde et
funktionsmæssigt korps og i god tid sørge for uddannelse af nye bedømmere. Sekretariatet har modtaget forslag om et par bedømmeraspiranter, der
evt. kan kontaktes, når situationen opstår.
Afgørende kompetencer ved fremtidens bedømmere vil indgå i drøftelserne
omkring den fremtidige procedure for optagelse af nye hundeførere, hvori
også bedømmerkorpset indgår.

Kommunikation:
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09-02-14

Eventuelt
Der skal fastsættes tid og sted for Udvalgets møder i 2015. Se nedenstående skema. Claus Lind Christensen har desværre ikke mulighed for deltagelse
i stormødet´15. Danmarks Jægerforbund er repræsenteret v. /Lars Jensen.
Kommunikation i forhold til schweissarbejdet: Claus Lind Christensen efterlyste forslag til, hvordan Danmarks Jægerforbund kunne øge kommunikationen omkring schweissarbejdet. Her blev foreslået et tættere samspil med
DJ, herunder flere artikler i JÆGER og et øget et samarbejde mellem
schweisskoordinatorerne og DJ’s repræsentanter i de regionale hjortevildtsgrupper og kredsformænd samt HB-medlemmer. DJ’s kredsformænd vil blive opfordret til at invitere schweisskoordinatorerne til en debat på de
kommende kredsmøder.

Undervisningsmateriale: Claus Lind opfordrede John Pedersen om at komme med et indlæg til et kommende nummer af DJ’s Nyhedsbrev til jagttegnsundervisere omkring schweissarbejdet.
Status for ny pjece om Schweissarbejdet:
Mads Flinterup kunne oplyse, at teksten p.t. er udarbejdet og nu ligger til juridisk godkendelse i Naturstyrelsen.

Møder 2015
Følgende møder er planlagt:
Mødetid

Mødested

Schweissudvalgsmøde 2014

Tirsdag den 9. december 2014

Fastsættes senere

Schweissudvalgsmøde 2015

Fredag den 6.februar 2015 kl. 10.00 – 11.00 Trekants-området

Internt koordinatormøde 2015

Fredag den 6. februar 2015 kl. 11.00 – 12.00 Trekants-området

Schweisskoordinatormøde 2015

Fredag den 6. februar 2015 kl. 13.00 – 15.30 Trekants-området

Stormøde 2015

Lørdag den 28. februar 2015

Schweisskoordinatormøde 2015

Medio august 2015

Schweissudvalgsmøde 2015

Medio september 2015
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Fjelsted Skovkro, Fyn
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