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REFERAT (Protokol) 

 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2012 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 27. april 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Jens Chr. Jensen, JJ 
 Just Mikkelsen, JM 
 Leif Hansen, LH 
 Jørgen Larsen, JL 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Gitte Becher, GB 
 
Fraværende: Niels Grønbæk, NG, Jesper Klausen, JK og Carsten Lawets, CLA 
 
Referent: Lone Lærke 
 
 
DAGSORDEN: 

 
 
1-04-2012 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt  
 
 
 
2-04-2012 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat nr. 2 og nr. 3 2012 
 
Drøftelse: CL mangler at undersøge priser på fleecejakker, skjorter, T-shirt og 
 veste med klubbens logo på.  
 
Beslutning: Begge referater blev godkendt og underskrevet. 
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3-04-2012 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: 

 

− CL orienterede om, at DKK har iværksat uddannelse af 
allround eksteriørdommere i gruppe 7, dommere som ikke 
har kendskab til de stående jagthunderacers praktiske brug. 
FJD’s formand har i en mail til DKK’s eksteriørdommer 
udvalg kraftigt beklaget dette er sket, uden involvering af de 
berørte raceklubber. Der er ikke iværksat uddannelse af 
eksteriørdommere til Langhåret hønsehund, hvorfor CL ikke 
har reageret overfor DKK. Vi afventer DKK’s svar til FJD 
desangående. 
 

− DKK har oplyst at de har lavet en ny hjemmeside til 
annoncering af hvalpe der er til salg gennem DKK. 
Bestyrelsen besluttede efter en kort drøftelse, at vi ikke er 
interesseret i annoncering af Langhårshvalpe via denne 
hjemmeside, vi vil kun bruge vores egen til dette formål. 

  
 Næstformand: 
 
 Kassereren: 
 

− Klubbens hovedprøve giver et underskud på kr. 1.686,-, 
hovedsagelig på grund af tilbagebetaling af prøvegebyret til 
unghunde med 1. præmie (5 stk.) 

 

− Kassebeholdning: kr. 64.818,95 
 
 Sekretæren: 
   

− BH orienterede om resultatet af 3 stk. HD fotograferinger. 
 

− Der har ikke været reaktion på henvendelsen til Bo Belhage, 
angående databasen Lifeline og vi må erkende det vil blive 
svært at holde liv i Lifeline på sigt. 

 
 Avlsudvalget: 
 

− Ingen henvendelser siden sidste møde 
  

 Hvalpeformidlingen: 
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4-04-2012 Avlsanbefalinger fra DKK 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra DKK som er videresendt til bestyrelsen på mail den 

16. april.   
 
 På Repræsentantskabsmødet 7. januar 2012 blev det aftalt, at de 

enkelte klubber kan ønske sig en tekst på stambogen, hvis klubbens 
og DKK’s avlsanbefalinger er opfyldt. 

 
 Teksten vil lyde: 
 
 Denne hund er avlet efter xxxxklub og Dansk Kennel Klubs 

avlsanbefalinger. 
 
 Alle klubber har mulighed for at opsætte avlsanbefalinger for en 

race også racer uden nogen form for avlsrestriktioner. Hvis begge 
forældredyr opfylder racens avlsanbefalinger inden parring, er det 
muligt at få ovenstående tekst på hvalpenes stambøger. 

 
 
Drøftelse: Sagen blev drøftet på det forudgående FJD kontinentale 

gruppemøde. Der var ingen klubber der endnu havde drøftet, 
hvorledes de vil forholde sig til sagen, så den enkelte klub må selv 
beslutte.  

  
  
Beslutning: Vi ønsker vores nuværende avlsregler fastholdt. CL skriver til DKK 

angående dette. 
  
  
  
 
 
5-04-2012 Avlsudvalget 
 
Sagsfremstilling: Forslag til ny ordførende for avlsudvalget. 
 
Drøftelse: CL foreslår Henning Juul som ny ordførende for avlsudvalget 
 CL oplæste forslag fra Henning Juul til kommissorium for 

avlsudvalget. Der vil blive arbejdet videre med dette og det vil 
senere blive forelagt bestyrelsen til godkendelse, 

 
Beslutning:  Henning Juul blev valgt uden indsigelser. 
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6-04-2012 HD - indeks beregning og sikkerhed 
 
Sagsfremstilling: Drøftelse af beregning for HD - indeks og sikkerhed 
                             
Drøftelse: CL oplyste om sikkerheden i beregningerne af HD indeks i Lifeline. 

Sikkerheden ligger lavt på typisk mellem 0,3 og 0,4 og for at et 
indeks tal skal have høj sikkerhed, skal det ligge på 0,6 til 0,7. 

 HD indeks beregning hos DKK udregnes efter en mere moderne 
metode end den der benyttes i Lifeline, men vi kan ikke få beregnet 
indeks gennem DKK, idet de forlanger mindst 50 fotograferede 
hunde pr år. 

 
Beslutning: Beregningerne må kun være retningsgivende, idet sikkerheden 

ligger lavt. 
 
  
7-04-2012  Klubbens nye hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: Orientering om prisen på den nye hjemmeside. 
 
Drøftelse: Hjemmesiden har kostet kr. 12.243,- ved firmaet Alphamedia 

design. Hertil kommer abonnement hos DK hostmaster og one.com 
på samlet kr. 153,- pr år. 

 
Beslutning:  
 
 
8-04-2012  Hjemmesiden 
 
Sagsfremstilling: Drøftelse om der er noget der skal ændres, hvad der er godt, eller 
 mindre godt. 
 Regler for hvilke ting der skal på hjemmesiden og hvilke ting der 
 bringes i Jagthunden. 
 
Drøftelse: CL oplyste at der nu kommer indmeldelser til klubben via den nye 

hjemmeside. Der er kommet 2 indmeldelser og der er sendt 
startpakke og girokort. 

 
Beslutning: Aktiviteter i kredsene skal sendes til Gitte Becher, som så vil sørge 

for de kommer på hjemmesiden. 
  
 Datablade på hunde der figurerer på hjemmesiden, rettes til med 

resultater 2 gange pr år, omkring sommerferien og efter 
efterårsprøverne er slut. Der optages kun resultater der er registreret 
hos DKK. 
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 GB tager kontakt til Henning Juul for at aftale hvad der bringes i 
Jagthunden og hvad der bringes på hjemmesiden. 

 
 GB vil gerne have flere billeder fra medlemmerne på hjemmesiden 

og evt. lave en fotokonkurrence om årets foto. Fotokonkurrencen 
tages der beslutning om på næste bestyrelsesmøde.   

 
 
9-04-2012 Bundeszucht- und Bundeszuchthundeshau 
 
Sagsfremstilling: Bundeszucht- und Bundeszuchthundeshau am Samstag, den 23. juni 
 2012 am Schloss Eichhof, Bad-Hersfeld  
 
 
Drøftelse: Drøftelse af muligheden for at lave en fælles tur til 

forbundsudstillingen i Bad Hersfeld. Der var enighed om at dette 
var en god ide. GB tilbyder at lægge bus til hvor der er plads til 7 
personer ud over føreren. CL kører også og har plads til 2, hvis det 
bliver nødvendigt, så i alt kan vi blive 12 personer. 

 
Beslutning: GB og CL laver invitation til turen, som annonceres på 

hjemmesiden. 
 
 
10-04-2012 Udvalget til markedsføring af Langhåret Hønsehund                                          
 
Sagsfremstilling: Hvilke tiltag er der opnået enighed om? 
 
Drøftelse: JL har rundsendt forslag til aktiviteter på mail. En række yderligere 

tiltag blev drøftet, hvoraf skal nævnes:  
  

− Foldere om den Langhårede hønsehund sendes til 
jagttegnskurserne. 

− Vi kan tilbyde hjælp på godsjagter og nyjægerjagter. 

− Deltagelse på messer.  

− Tage kontakt til og inddrage nye hvalpekøbere ved de 
forskellige prøveaktiviteter hvor der deltager Langhåret 
hønsehund. 

 
Beslutning: Vi summer over forslagene til næste møde, hvor der tages 

beslutning om konkrete tiltag. 
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11-04-2012 FJD og 5 - klub samarbejdet (CL) 
 
Sagsfremstilling: Orientering ved CL 
 
Drøftelse: 5 klub forårsvinderklassen forslås flyttet til begyndelsen eller 

midten af marts måned., afhængig af hvad der kan lade sig gøre i 
forhold til den generelle DJU prøvekalender. 

 
Beslutning: Der rundsendes fremover referater fra FJD og 5 klub møderne til 

bestyrelsen, når disse er godkendt. 
 
 CL tager sagen vedr. forårsvinderklassen med til næste 5 klub 

møde. 
 
 
12-04-2012 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling: Klubben hovedprøve. 
 Orientering vedr. Jagt og Outdoor messen i Odense. 
 Skal vi deltage på Game Fair i Frijsenborg? 
 FJD udstillingen i Vissenbjerg. 
 Apport og Schweiss prøver 
 Orientering om kommende aktiviteter. 
 
Drøftelse: Der deltog 32 hunde på klubbens hovedprøve (heraf var 5 af 

fremmed race) Det største deltagerantal længe og der var mange 
præmieringer på dagen – i alt en stor succes! 

 
 Der var 12.000 besøgende på Jagt og Outdoor messen i Odense og 

der ingen tvivl om vi bør deltage næste gang. 
 
Beslutning: JJ kan ikke organisere FJD udstillingen i Vissenbjerg den 10. juni. 

JM tager over hvis ikke JJ finder en afløser. (Carsten Jensen og Leif 
Liemose)   

 
 LH undersøger muligheden for deltagelse ved Game Fair i 

Frijsenborg den 16. og 17. juni. LH organiserer i givet fald. 
 
 
13-04-2012 Fastsættelse af næste møde 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Fredag den 15. juni 2012 kl. 17:00. BH bestiller lokale i Ejby 

hallen. 
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14-04-2012 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: JJ oplyste om 2 tæver på Sydfyn, som ønskes omplaceret. JJ tager 

på besøg, ser på hundene og tager fotos, som sendes til CL. JJ og 
CL tager derefter beslutning om Langhårsklubben skal gå ind i 
sagen og annoncere dem på hjemmesiden. 

 
 
 
 


