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REFERAT (Protokol) 

 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2017 i Langhårsklubben 
 
Onsdag den 4. januar 2017 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM  
 Leif Hansen, LH  
 Bent Hansen, BH  
 Jens Jensen, JJ 
 Hans Petter Lauridsen, HP  
 Carsten Lundhøj, CL  
 Ida Thyssen, IT 
 
    
Fraværende: Gitte Becher, GB  
 Hans Bilde Sellerup, HS – har ikke ønsket medlemskab for 2017  
 
   
Referent: Ida Thyssen, IT 
 

 

Referat: 

 
1-01-2017 Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-01-2017 Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  Opfølgning på referatet fra den 21. oktober 2016. 
 
Drøftelse:    
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrives næste gang. 
 

CL har modtaget brev fra DKK hvori de meddeler os, at hunde, der har 
bestået AT – Avlshunde Test (HZP) i Danmark, fremover kan deltage i 
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brugsklasse på udstilling. Dette er også allerede tilføjet udstillingsreglerne 
for 2017. 

  
Hvem, der tegner klubben bl.a. over for bank droppes. Det fungerer, som 
det er nu. 

 
 Forslag til tilføjelse til avlsregler:  

Danske prøver mulighed 4: Jagtbrugshunde.dk (UT unghunde Test) og 
Jagtbrugshunde.dk AT (Avlshunde Test)  
Dette blev underskrevet af bestyrelsen og lægges frem som et forslag til 
generalforsamlingen. 

 
 
3-01-2017 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Avlsudvalg, 

Hvalpeformidler. 
  

Orientering: Formanden: CL har hjulpet 3 med at finde hvalpe fra 
Tyskland. HP tager kontakt til disse 3 personer om medlemskab af 
Langhårsklubben. De har jo fået hjælp af klubben. 

 FJD temadag i Ejby hallen, den 4. februar er aflyst. 
    
   Næstformanden: 
 
 Sekretær: Der er 9 hunde, der er HD-fotograferet i 2016. Alle er A. Der er 

født 59 hvalpe (24 hanner og 35 tæver) og der er registreret 1 import. 
 
 Kassereren: Der er 102 alm. medlemmer + 18 husstande indtil nu. Der er 

sendt rykker ud mellem jul og nytår. Der kommer ca. 3-4 betalinger pr. 
dag. 12 har meldt sig ud. 

 
 Avlsudvalget: Gitte har lavet et kæmpe stykke arbejde med indtastning af 

hunde i hundedatabasen. Der er nu over 7.000 hunde i databasen og mere 
end 200 billeder. Vi var enige om at Gitte skal have en tak for alle de 
timer, der energisk er brugt. 

 
 Hvalpeformidleren: Det er et let job uden hvalpe. 
 
 
4-01-2017 Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
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Beslutning: Der arbejdes videre med ideen om at Langhårsklubben skal på FB, med 

henblik på at lave små filmklip og generel information til medlemmerne. 
 
 
5-01-2017 FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Manglende referat fra sidste 5 klub møde og manglende betaling fra 

Uldum udstillingen.  
 
 Hævelse af unghunde klasse fra 24 mdr. til 36 mdr.  
 
Drøftelse:  Overskud fra udstillingen sidste år i Uldum er nu blevet udbetalt til de 

enkelte klubber. 
 

5-klub referat fra sidste møde findes nu. 
 

Vi drøftede, hvad vi skal gøre, hvis en hund på over 24 mdr. ønsker at 
deltage i unghunde klasse på vores markprøver.  

 
Beslutning: Der skal lavet et årshjul af HP til 5-klubberne. Således skal der være 

retningslinjer for hvor hvad skal sendes hen og hvornår. 
 
 Ændringer af FMR (Fælles Markprøve Regler) skal først vedtages i april 

måned. Derfor drøftes det først til næste bestyrelsesmøde. 
  
 Hævelse af aldersgrænsen for deltagelse i unghundeklasse markprøve er 

ikke noget vi kan billige i Langhårsklubben. Vedtagelsen af 
regelændringen er foretaget uden specialklubberne er blevet hørt og det 
findes fuldstændig uacceptabelt. Beslutningen er endnu en gang 
gennemtrumfet/stadfæstet af DJU, trods protester fra mange klubber. Det 
sidste ord er ikke sagt i denne sag og vi afventer hvad der sker. 

 
 Vedr. deltagelse af hunde over 24 mdr. i unghunde klasse på klubbens 

hovedprøve, så besluttede vi at afvente og se om der i det hele taget er 
nogen der melder en åbenklasse hund til i unghunde klasse. Hvis dette 
skulle ske, tages der kontakt til vedkommende for at drøfte sagen. 
  

 
6-01-2017 Endelig planlægning af generalforsamlingen. 
 
Sagsfremstilling: Detaljeret planlægning af generalforsamlingen den 19. februar 2017. 
 
Drøftelse:  
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Beslutning: Bestyrelsen foreslår Brian Visby som dirigent og Charlotte Bæk 
Lauridsen. Begge har sagt ja tak. 

 
 1 minuts stilhed for Georg Tronier. 
  

CL køber 12 flasker rødvin - til referent og dirigent. Resten til 
Amerikansk lotteri. 

 
 HP har ansvar for lotterisedler. 
 
 Sponsorgaver skal på vores hjemmeside – skriv til GB. 
  HUSK på forside af vores hjemmeside annonce om sponsorgaver. Navn 

nævnes på hjemmeside. 
 
 Hvis GB fraværende, viser CL Databasen. 
  

Huskeliste til dirigent laves af CL 
  
 CL laver bestyrelsens beretning. Er allerede i gang. Der bliver en gang 

korrektion, hvorefter endelig version fremsendes. 
 
 Uddeling af Blocks Mindepokal + Fuldbrugsprøvepokal. Endvidere skal 

der uddeles nåle, sølv og guld til DKSCH, DKCH, 1. præmie på 
Fuldbrugsprøve, Blocks mindepokal mv. IT laver oversigt over hvem der 
skal have Blochs mindepokal, fuldbrugsprøvepokalen og hvem der skal 
have nåle. BH laver diplomer. 

  
JM skal finde ud af, hvem der har 25-års jubilæum. 

 
 Der skal bestilles kaffe og kringle til 30-40 personer. 
 
 IT bestiller morgenmad til bestyrelsen + referent og ordstyrer. 

Til frokost skal vi have 1 sildemad + snaps og 2 stk. smørrebrød.  
Der skal bestilles til 11 personer. Bestyrelsen = 7 personer + 1 Suppleant 
+ dirigent+ referent og til Lone 

 
 
7-01-2017 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: Ekstra markprøve. 
 
Drøftelse: Gitte kan ikke være prøveleder – en ny skal findes. Hvis ingen prøveleder 

findes i eget regi aflyses prøve. 
   
Beslutning: Marprøven den 11. marts ved Arne Schmidt ændres til en træningsdag.  
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 LH prøver at arrangere en markprøve på terræner hos ham og kontakter 5 

klub for samarbejde med dem. 
 
 LH og JM koordinerer. 
  
 Forslag til dommere:  
 
 
8-01-2017 Jagtbrugshunde.dk. 
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på møde i Jagtbrugshunde.dk 
 
Drøftelse: Der har været møde og det blev besluttet, at der bliver flere UT i 2017.  
  

Der er tidligere blevet brugt for meget tid på stand. Dette kan fx. betyde, 
at nogle hunde er blevet slidte inden de når at blive afprøvet i de øvrige 
discipliner. 

  
Der er ikke stemning for at fører skyder for egen hund. Dette tages op 
igen ved næste møde. 

  
 
Beslutning: Holger Pedersen har meldt ind med en AT-prøve på Samsø den 7. 

september 2017. Dette er taget med til møde i Jagtbrugshunde.dk. 
 
 
9-01-2017 Verdensforbundet for tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Intet at bemærke 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  
 
   
 
10-01-2017 Fastsættelse af næste møde. 
 
Samme dag som generalforsamlingen – den 19. februar, kl. 09:30. 
 
 
11-01-2017 Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: Intet at bemærke. 
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Drøftelse: 


