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Referat fra møde 02-12 i Schweissudvalget 
Tid: Fredag den 14. september 2012 kl. 13.00 – 18.00 
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

 
Deltagere:  Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand) 
  Jim S. Larsen  Koordinatorrepræsentant (suppleant)   

Jens Bjørn Andersen Danmarks Jægerforbund 
 Lars Knudsen  Hundeførerrepræsentant 

  Michael Ramlau Dansk Schweisshundeforening (suppleant) 
  Ulrik Lorenzen  Naturstyrelsen (sekretariat) 
  Per Hyttel  Naturstyrelsen (sekretariat) 

Mads Flinterup Sekretariatet  
Referent:  Jytte Harder  Sekretariatet 
 
Afbud:  John Pedersen Koordinatorrepræsentant (næstformand)  

Rune Rübner- Petersen Dansk Schweisshundeforening 

 
 
DAGSORDEN med vejledende klokkeslæt 
 

Kl. 13:00-13:30  Let frokost 

Kl. 13:30-13:35  01-02-12 Godkendelse af dagsorden  

Kl. 13:35-13:40  02-02-12 Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 01-12 (bilag 1) 

Kl. 13:40-14:00  03-02-12 Orientering fra Formandskabet/Sekretariat (bilag 2,3) 

Kl. 14:00-14:15  04-02-12 Optagelse af nye hundeførere (bilag 4) 

Kl. 14:15-14:45  05-02-12 Trafikarbejdsgruppens  fremlæggelse af analyse (bilag 5) 

Kl. 14:45-15.00  06-02-12 Danmarks Jægerforbunds og GF-forsikrings projekt Vildt På Vejen 

Kl. 15:00-15.30  07-02-12 Økonomi /Arbejdsprogram/Budget 2013 (bilag 6 og 7) 

Kl. 15:30-15:45  Kaffepause 

Kl. 15:45-16:00  08-02-12 Naturstyrelsens holdning til udstyr og økonomi for schweisshundefører (8 og 9 ) 

Kl. 16:00-16:15  09-02-12 Eftersøgning af vildsvin i Sønderjylland (bilag 10 og 11) 

Kl. 16:15-16:30  10-02-12 Fremtidige stormøder (bilag 12) 

Kl. 16:30-17:00  11-02-12 Eventuelt
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Dansk Schweisshundeforenings repræsentant Michael Ramlau var desværre forsinket. (Ankom under 
pkt. 03-02-12).  
 
01-02-12  Godkendelse af dagsorden  

 
Sagsfremstilling: Dagsorden er udsendt pr. mail til Schweissudvalget. 
 
Indstilling:  Dagsordenen indstilles til godkendelse.  
 
Beslutning: Med henvisning til referat fra mødet 01-12, pkt. 06-01-12 efterlyste Lars 

Knudsen et dagsordenpunkt omkring nedsættelse af en ny arbejdsgruppe 
(faglighed, kvalitet og synlighed). Det meddeltes fra formandskab og sekre-
tariat, at man af ressourcemæssige årsager afventer en afslutning af Trafik-
arbejdsgruppens arbejde.  Først herefter vurderes ressourcer til nedsættel-
se af en ny arbejdsgruppe.  

 
 Jim Larsen ønskede endvidere punktet 03-02-12 Orientering fra Formand-

skab/Sekretariat – pkt. 3 ” Efteruddannelse 2013 – nyt koncept” anført som 
et selvstændigt punkt på dagsordenen med mulighed for drøftelse. Dagsor-
denen udvides med et pkt. 10a-02-12.  

 Dagsorden herefter godkendt.   
 
 
02-02-12  Godkendelse af referat fra Schweissudvalgsmøde 1-12 (bilag 1) 

 
Sagsfremstilling: Sidste møde blev afholdt den 3. februar 2012. Referatet har været rund-

sendt til Udvalget pr. mail den 17. september. Der er ikke indkommet be-
mærkninger. 

 
Indstilling :  Til godkendelse.  
 
Beslutning :  Godkendt uden bemærkninger.  
 
 
 
03-02-12 Orientering fra Formandskabet /Sekretariat (bilag 2 og 3) 
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Sagsfremstilling: Formand og sekretariat giver på mødet en orientering om aktuelle sager. Der 
vil bl.a. blive orienteret om:  

 
1. Procedure for ombytning af pejl (MF) 
2. Procedure for ”Kontrol af indrapporterede trafikeftersøgninger (MF) 
3. Efteruddannelse 2013 – nyt koncept (PHY) (bilag 2) 
4. Status for hundeførere i uddannelsesforløb (PHY) 
5. Orientering om div. Henvendelse til legitimerede hundeførere (PHY) 
6. Bortskaffelse af trafikdræbt vildt (PHY) (bilag 3) 

 
 
Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Orientering: 1) Procedure for ombytning af pejl  

Mads Flinterup redegjorde for de gældende retningslinjer for udlevering og 
ombytning af pejl. Proceduren fremgår af ”Rammer for hundeførernes arbej-
de i regi af Schweiss-registret” (bilag 9) som drøftes under pkt. 08-02-12.  
P.t. 4 hundeførere med Tracker pejl på ventelisten, der ønsker ombytning. 
Ombytning sker løbende, efterhånden som sekretariatet får indleveret Garmin 
pejl fra hundeførere, der udtræder af registret. Defekte Tracker pejl ombyttes 
ligeledes med Garmin.  
 
2) Procedure for ”kontrol af indrapporterede trafikeftersøgninger” 
Som oplyst på stormødet samt efterfølgende pr. brev til samtlige hundeførere 
blev der i forbindelse med udbetaling af kørselsgodtgørelse for første ½ år 
2012 udført stikprøvekontrol af indrapporteringen af trafikeftersøgninger. Ti 
indrapporteringer blev udtaget til kontrol. Ingen gav anledning til bemærknin-
ger. De udvalgte hundeførere (og koordinator) blev orienteret om, at kontrol-
len havde fundet sted. Udvalgets medlemmer udtrykte tilfredshed med an-
vendelse af denne procedure, som hermed anvendes fremadrettet.  
Enkelte hundeførere havde undladt at oplyse de ønskede kontroloplysninger i 
indrapporteringen, og havde derfor ikke fået udbetalt kørselsgodtgørelse for 
disse.  Der var til de pågældende tilgået brev herom.  
 
3) Efteruddannelse 2013 – nyt koncept 
Drøftes under pkt. 10a-02-12 
 
4) Status for hundeførere i uddannelsesforløb 
Hundeførere optaget på uddannelse i 2010:  
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En hundefører er stoppet, og for to hundeføreres vedkommende forlænges 
uddannelsesforløbet af forskellige årsager med et år. De øvrige hundeførere 
afslutter deres uddannelsesforløb den 1. oktober d.å., og vil herefter indtræde 
som fuldgyldig i Schweiss-registret.  
Hundeførere optaget på uddannelse i 2011: 
Også her er en hundefører udtrådt. Der er endvidere afholdt varselssamtaler 
med to hundeførere. Der vil i den nærmeste fremtid blive taget stilling til, 
hvorvidt uddannelsesforløbet for disse skal afbrydes.  
Sekretariatet fremkom med forslag om at optimere hjemmesiden, således at 
denne gøres mere informativ både mht. de grundlæggende oplysninger om-
kring optagelsesproceduren samt proceduren omkring det toårige uddannel-
sesforløb med kurser, opfølgningssamtaler, tjek, varselssamtaler m.v. 
Der var generel opbakning fra udvalget til den strammere linje i uddannelses-
forløbet samt et ønske om en mere informativ hjemmeside omkring optagel-
sesprocedurer og uddannelse. Sekretariatet tog dette til efterretning.  
 

                      Michael Ramlau – Dansk Schweisshundeforening tilsluttede sig her mødet. 
 
                    5) Orientering om div. henvendelse til legitimerede hundeførere  

Der er strammet op omkring overholdelse af tidsfrister for indrapportering. 
Sekretariatet bruger forholdsvis meget tid på rykkerprocedurer, ligesom det 
forsinker udarbejdelsen af statistikker m.v. Derfor er der blevet udsendt 
varsel om sletning af registret til to hundeførere, der generelt ikke overhol-
der frister for afrapportering. Begge hundeførere har nu indrapporteret, 
men er orienteret om, at de fremover uden yderligere varsel vil blive slettet 
af registret, såfremt afrapportering ikke finder sted retmæssigt. Endvidere 
er der tilgået en hundefører et varsel om sletning af registret p.g.a. mang-
lende engagement i det lokale samarbejde, herunder deltagelse i lokalmø-
der, stormøder samt på efteruddannelseskurser. Udvalget tog orienteringen 
til efterretning, og opfordrede sekretariatet til, hvis muligt, at varsle tidsfri-
sten for indrapportering på hjemmesiden. 
 

6) Bortskaffelse af trafikdræbt vildt 
 Per Hyttel redegjorde for det fremsendte bilag, hvor et forslag om at efter-
lade trafikdræbte dyr i naturen i stedet for bortskaffelse blev bragt til dis-
kussion. På opfordring fra Schweisshundeforeningen blev det præciseret, at 
det er helt legitimt at efterlade vildt, ikke egnet til konsum i naturen, så 
længere grundejere orienteres om baggrunden herfor. 
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Udvalget gav udtryk for en positiv holdning til notatet, men det bør under-
søges, hvorvidt forslaget er i strid med de veterinære regler på området.   
     

 
04-02-12 Optagelse af nye hundeførere på det toårige uddannelsesforløb (bilag 4 og 

4 a)  

Sagsfremstilling:   I alt 45 hundeførere har søgt om optagelse i Schweiss-registret i 2012. I 
samråd med koordinatorerne er 19 ansøgere indkaldt til kvalifikationstest, 
der afholdes i perioden 26. august – 5. september. 

 Resultaterne af disse kvalifikationstests vil fremgå af bilag 4 a, der fremsen-
des, når alle test er afviklet.  

 
Indstilling: Til drøftelse og indstilling. Udvalget bedes komme med en anbefaling af, 

hvilke af de 19 hundeførere, der er indkaldt til kvalifikationstest, som bør 
tilbydes optagelse på det toårige uddannelsesforløb.  

 
 
Beslutning: På baggrund af kritikkerne fra de afholdte kvalifikationstests, hvor 12 hun-

deførere fik kritikken ”Bør optages” og 7 ”Kan optages”, blev udvalget enige 
om at indstille til Naturstyrelsen, at 16 nye hundeførere indkaldes på det 
toårige kursusforløb med henblik på optagelse i Schweissregistret.  Sekreta-
riatet sørger for det videre fornødne. 

 Flere udvalgsmedlemmer ytrede ønske om, at bedømmerne fremover an-
vender et ensartet skema i forbindelse med afrapporteringen, bl.a. mhp 
mere sammenlignelige bedømmelser, ligesom der i højere grad bør fokuse-
res på hundeførerens egenskaber.  

 Foranlediget af en aktuel sag blev det præciseret, at hundeførere, der går 
ud af registret og har været omfattet af ”Proceduren for optagelse af ny 
hund i Schweissregistret”, ikke efterfølgende kan søge optagelse som ny 
hundefører med samme hund, som er dumpet til Egnethedsprøve. Dette 
meddeles de hundeførere, der forlader registret, men som i henhold til reg-
lerne hurtigst muligt søger optagelse igen.  

 
 
   
05-02-12 Trafikarbejdsgruppens fremlæggelse af analyse (bilag 5) 

 
Sagsfremstilling: På Schweissudvalgsmøde 1-11 den 17. januar 2011 blev der nedsat en ar-

bejdsgruppe til at analysere, hvorledes trafikpåkørt vildt fremtidigt bedst 
håndteres. 
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 Arbejdsgruppens rapport fremgår af bilag 5. 
 
Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller til Schweissudvalget: 

 Det anbefales, at trafikeftersøgninger fortsat håndteres af det samlede 
Schweiss-register.  

 Frivilligheden er af afgørende betydning for at kunne løfte opgaven. 

 Kapaciteten skal øges, således ingen hundeførere føler sig belastet, men vig-
tigst af alt, så tiden for at finde en hundefører som påtager sig opgaven 
nedsættes. 

 Der skal sikres finansiering af yderligere udstyr. 

   
Beslutning: Kirsten Skovsby ridsede kort forløbet op omkring rapportens tilblivelse og 

oplyste bl.a., at de synspunkter, der var modtaget fra hundeførerne ved 
spørgebrevsundersøgelsen havde vægtet højt i gruppens konklusioner. Hun 
glædede sig over at kunne aflevere et gennemarbejdet materiale til Natur-
styrelsen, som der forhåbentlig kan arbejdes videre med. 
Udvalgets medlemmer roste rapporten. Et enigt Schweissudvalg fulgte ar-
bejdsgruppens indstilling, og det blev besluttet, at Kirsten Skovsby snarest 
udarbejder et forslag til, hvordan rapporten bedst offentliggøres.  
Styrelsen finder, at rapporten er et godt grundlag for et videre arbejde, og vil 
nu gå i gang med at se nærmere på de enkelte anbefalinger.  

 
 
 
06-02-12 Danmarks Jægerforbunds og GF-forsikrings projekt, Vildt På Vejen 

 
Sagsfremstilling: Danmarks Jægerforbundet har fået GF’s sikkerhedspris til at gennemførere 

projektet Vildt På Vejen. Prisen overrækkes ved reception den 18. septem-
ber. Kirsten Skovsby giver en kort orientering om projektet indhold herunder 
en redegørelse for hvorledes schweisshundeførerne er tænkt ind i projektet.  

 
Indstilling: Drøftelse af hvorledes Schweiss-registret bedst muligt bidrager til projektet. 
   
Beslutning: Kirsten Skovby oplyste, at prisen på kr. 100.000 overrækkes på Højnæsvej – 

hvor repræsentanter fra GF-forsikring vil være til stede. Prisen følges op af 
en række arrangementer, hvor det første bliver i Gribskov den 
20.september hvor transportministeren, DJ’s formand, hundefører m.fl. vil 
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være til stede for at uddele en taske til morgenens bilister. Tasken indehol-
der bl.a. en sikkerhedsvest, en lommelygte, handsker og en streamer med 
relevante telefonnumre. Ulrik Lorenzen undrede sig over, at Naturstyrelsen 
på intet tidspunkt var blevet involveret, da Schweissregistret ligger inden for 
Naturstyrelsens ressort, og var forbavset over, at schweisshundeførerne til-
syneladende var blevet en del af projektet uden Naturstyrelsen eller sekre-
tariat på noget tidspunkt var blevet kontaktet. Kirsten Skovsby meddelte, at 
hun ikke havde været inddraget i processen, og at initiativet var taget af DJ’s 
tidligere formand uden hendes deltagelse.   

 Ulrik Lorenzen og Kirsten Skovsby aftaler herefter det videre forløb mhp 
oplysning af sagens rette sammenhæng inden prisoverrækkelsen.  

  
 
 
07-02-12 Økonomi/arbejdsprogram og budget 2013 (bilag 6 og 7) 

 
Sagsfremstilling:  På mødet gennemgås opdateret budgetopfølgning/arbejdsprogram (bilag 6)  

samt forelæggelse af udkast til Sekretariatets arbejdsprogram samt 
  budget for 2013 (bilag 7). Begge bilag fremsendes senere.  
 
 
Indstilling:  Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Endvidere øn-

skes udvalgets bemærkninger til udkast til arbejdsprogram samt budget for 
2013. 

 
Beslutning:  Der var ros til sekretariatet for overholdelse af indeværende budget og 

timebudget.  
 Timebudgettet for 2013 er en smule nedjusteret i forhold til indeværende år 

til gengæld er aktivitetsbudgettet øget tilsvarende.  
 Jens Bjørn Andersen efterlyste initiativer fra NST omkring en permanent 

forøgelse af midlerne til schweissarbejdet. Ulrik Lorenzen understregede at-
ter engang, at schweissarbejdet i øjeblikket har flere ressourcer end nogen 
sinde før, og det endda efter Danmarks Jægerforbund ikke længere støtter 
den løbende drift økonomisk. Ulrik Lorenzen efterlyste i den forbindelse 
konkrete forslag fra udvalget til, hvad øgede tilskudsmidler på lang sigt i gi-
vet fald skulle anvendes til.  Michael Ramlau påpegede vigtigheden af, at en 
øget bevillig kunne øremærkes til udstyr til hundeførerne (bl.a. pejl og drag-
ter), således det ikke fremover er behov for donationer. Også her kunne Ul-
rik Lorenzen oplyse, at Naturstyrelsen, som tidligere meddelt, arbejder på 
sagen.  
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 Forslag om, med udgangspunkt i den netop udarbejdede trafikrapport, at 
søge midler hos trafikanternes repræsentanter (ministeri-
er/forsikringsselskaber m.v.) blev foreslået. Der blev endvidere udtrykt øn-
ske om et større råderum i budgettet, bl.a. til udviklingsarbejde, øget kur-
susaktivitet m.v.  

 Med hensyn til igangsættelse af en ny arbejdsgruppe (som nævnt under pkt. 
01-02-12) kan denne – såfremt det besluttes, iværksættes inden for det 
budgetterede.  

 Der var endvidere forslag om, ved genforhandlingen af aftalen mellem NST 
og Danmarks Jægerforbund (i 2014), at forsøge at øge driftsrammen.  

  
 Udvalget tog, efter ovennævnte debat, arbejdsprogram og budget for 2013 

til efterretning. Det blev endvidere besluttet, at Schweissudvalgets hand-
lingsplan sættes på dagsorden til næste møde i Schweissudvalget med hen-
blik på fastsættelse af en fremadrettet 3-årig strategi.    

  
 
08-02-12 Naturstyrelsens holdning til udstyr og økonomi for schweisshundeførere  (bilag 8 

og  9) 

 
Sagsfremstilling: Koordinatorerne har ved skrivelse af 1. marts d.å. (bilag 8) ønsket en drøf-

telse af de økonomiske forhold i forbindelse med den fremtidige drift af 
Schweiss-registret. Notat (bilag 9), der udarbejdet af sekretariatet vil blive 
præsenteret på mødet mhp drøftelse.  

  
Indstilling: Til drøftelse 
 
 
Beslutning:  Ulrik Lorenzen udtrykte forundring over initiativet, der ligger bag koordina-

torernes skrivelse (bilag 8), hvori man beklager Naturstyrelsens manglende 
indsats for fremskaffelse af yderligere midler til registret. Brevet var modta-
get umiddelbart efter Schweissudvalgets møde den 3. februar 2012, hvor 
koordinatorrepræsentanten fremførte samme synspunkt, og fik et grundigt 
svar. Naturstyrelsen har forstået budskabet, og der arbejdes med sagen, 
som tidligere oplyst gentagende gange i forskellige sammenhænge, jf. be-
handlingen af det aktuelle dagsordenspunkt 07-02-12. Ulrik Lorenzen op-
fordrede udvalgets medlemmer til at sprede budskabet til baglandet, og ik-
ke gøre økonomien til et altoverskyggende problem, samtidig med at udval-
gets medlemmer blev bedt om fremover at være opmærksom på ikke at 
medvirke til frontdannelse indenfor den samlede schweissverden.  
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Ulrik Lorenzen redegjorde herefter for det fremsendte bilag 9; et notat hvori 
de aktuelle rammer for hundeførernes arbejde i regi af Schweissregistret var 
anført. Endvidere orienteres om, at der p.t. arbejdes videre med mulighed 
for en skattefradragsordning for schweisshundeførerne. Med hensyn til det 
oplistede basisudstyr til hundeførerne (i bilag 9) opfordrede Michael Ramlau 
Styrelsen til at prioritere ”Sikkerheds-udstyr” – både til hundeførere og 
hunde. 

 
 
09-02-12 Eftersøgning af vildsvin i Sønderjylland  (bilag 10 og 11 ) 

Sagsfremstilling: På stormødet den 3. marts ´12 blev der rejst spørgsmål om fremtidig hånd-
tering af en eventuel vildsvinebestand i Danmark, 

 Efterfølgende er hundeførerne i område 5 blevet bedt om at fremsende 
deres overvejelser desangående. Bilag fremsendes senere.  

 
 Naturstyrelsen vil samtidigt gerne have råd angående eventuel træning og 

eventuel særlig udpegning af hunde med henblik på eftersøgning af vildsvin.  
Schweiss-sekretariatet har på baggrund af hundeførerne overvejelser un-
dersøgt sagen og udarbejdet et notat herom (bilag 11). 

 
  
Indstilling: Til drøftelse. 
 
Beslutning:  Det udarbejdede notat blev drøftet, og Schweissudvalget indstiller hermed 

flg. til Naturstyrelsen: 
 Udvalget tilslutter sig notatets konklusioner, og man ser ikke et behov for 

justering af de eksisterende regler i forhold til vildsvineeftersøgninger. Dog 
anbefales det på sigt at inddrage aspektet om eftersøgning af vildsvin på ef-
teruddannelseskurser (evt. som et del-element) Sekretariatet sørger for til-
bagemelding til de sønderjyske schweisshundeførere. 

 
 
 
10-02-12 Nyt koncept for fremtidige stormøder (bilag 12) 

Sagsfremstilling: Der afholdes årligt et stormøde med deltagelse af alle legitimerede hunde-
førere, Schweissudvalget samt sekretariatet. Naturstyrelsen har ønsket at 
højne standarden for disse møder, herunder at gøre disse mere informative 
samt at inddrage hundeførerne i større grad, både ved fastlæggelse af dags-
orden og som indlægsholdere. Der er udarbejdet vedlagte oplæg til drøftel-
se.  
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Indstilling: Til drøftelse med henblik på fastlæggelse af procedure for afholdelse af næ-

ste møde, der er fastlagt til den 2. marts 2013 på Fjelsted Skovkro i forlæn-
gelse af Schweisshundeforeningens generalforsamling. 

 
Beslutning: Flere udvalgsmedlemmer undrede sig over, at Schweissudvalget var udeladt 

som deltagere på det årlige Stormøde og tilkendegav, at dette gav en dårlig 
signalværdi. Ulrik Lorenzen oplyste, at denne afvejning var gjort for at tyde-
liggøre rollefordelingen, idet det til stadighed opleves en udstrakt signalfor-
virring, hvor f.eks. hundeførerne opfatter Udvalget som værende det an-
svarlige og besluttende organ for al arbejdet i Schweiss-registret. Hvis Ud-
valget fremover skal være repræsenteret på Stormøderne, bør formålet 
hermed være helt klart, og i overensstemmelse med Udvalgets forretnings-
orden. Ulrik Lorenzen så det omvendt som yderst hensigtsmæssigt, om 
Danmarks Jægerforbund fast kunne inviteres til Stormøderne. Det blev 
fremført, at det for Udvalgets rådgivningsfunktion er vigtigt, at udvalget har 
kendskab til de synspunkter som hundeførerne fremsætter på Stormødet 
overfor Naturstyrelsen.  

 
 Udvalget anbefalede Naturstyrelsen at sætte punktet til drøftelse på det 

kommende Schweissudvalgsmøde, hvor der bør sættes fokus på en gen-
nemgang af forretningsordenen, samarbejdet mellem NST og Schweissud-
valget, og hvordan signalforvirring fremover undgås. 

 
 
 
10a-02-12 Efteruddannelse 2013 – nyt koncept (bilag 2) 

 
Sagsfremstilling:  Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til nyt koncept for efteruddannelse 

af schweisshundeførere, således at denne fremover er designet og speciali-
seret til de aktuelle problemstillinger, som registret oplever. Endvidere er 
det et ønske at få alle med. For at opnå dette er efteruddannelsen tænkt ind 
i nye rammer.  Disse fremgår af bilag 2. 
 

Beslutning:  Per Hyttel gennemgik et forslag til et nyt koncept for efteruddannelse for 
schweisshundeførerne. Udkastet var præsenteret for koordinatorerne på 
det seneste koordinatormøde, og der var ikke modtaget bemærkninger ef-
terfølgende. Det er intentionen, at rent hundefaglige aspekter fremadrettet 
ikke vil blive indeholdt i sekretariatets efteruddannelsestilbud, idet Schweis-
shundeforeningen i dag tilbyder arrangementer med dette indhold.  Natur-
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styrelsen vil målrette sin del af efteruddannelsen til de emner, der knytter 
sig til det daglige arbejde i registret. De aktuelle kursustilbud kunne aftales 
på koordinatormøder, stormøder m.v.  
Michael Ramlau hilste det nye tiltag velkommen og tilkendegav sin støtte til 
forslaget.  
Udvalget tilsluttede sig hermed det nye koncept – som dermed kan iværk-
sættes fra 2013. 
 
 
 

 
 
 
11-2-12 Eventuelt  

 
 På foranledning af bemærkningerne til pkt. 01-02-12 meddelte Ulrik Loren-

zen, at det faste dagsordenpunkt ”Orientering fra formandska-
bet/sekretariatet” fremover ændres til ”Orienteringspunkt fra Formandska-
bet”.  Rene orienteringspunkter fra sekretariatet vil fremover blive meddelt 
under Eventuelt, mens alle punkter til drøftelse eller beslutning vil få sit 
eget dagsordenspunkt.  

 
Kommende møder:  

 
 

Mødedato Mødested 

Schweissudvalgsmøde  Fredag den 1. februar 2013  Kalø, Rønde 
 

Schweisskoordinatormøde 25. februar 2013 Kalø, Rønde 
 

Stormøde Lørdag den 2. marts 2013 Fjeldsted Skovkro 
 

Schweisskoordinatormøde Torsdag den 22. august 2013 Kalø, Rønde 
 

Schweissudvalgsmøde Mandag den 16. september 2013 Middelfart 
 


