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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2014 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 21. marts 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Bent Hansen, BH 
 Jens Jensen, JJ 
 Ida Thyssen, IT 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Carsten Lundhøj, CL 
   
Fraværende: Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG   
 
Referent: Gitte Becher, GB 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-03-2014 Fastlæggelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Den fremsendte dagsorden godkendes med tilføjelse af punktet 8b-

03-2014  
 
 
1a-03-2014 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra den 3. januar 2014 
 
Drøftelse:  
  
Beslutning:   
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2-03-2014 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 23. februar 2014 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. februar 2014 blev 
 underskrevet. 
 
 
3-03-2014 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: Vi har modtaget indbydelse til møde i 

verdensforbundet fredag den 13. juni 2014 kl.: 14:00. Mødet 
afholdes dagen før forbundsudstillingen, hvor der også er 
fremvisning af avlshanner og tæver. Efterfølgende mødet er vi 
indbudt til at deltage i et eksteriørdommer seminar for alle 
eksteriørdommere der kan dømme LH i Tyskland. 

 
 Næstformanden: Planlægning af Jagt & outdoor udstillingen i 

Odense forløber planmæssigt, dog mangler der endnu tilsagn fra 
enkelte om at stå på vores stand. 

 
Sekretæren: Der er i 2014 kommet 4 HD resultater, alle er 
fotograferet med resultatet A.  
HP Lauridsen skulle have haft en sølvnål på vores 
generalforsamling for opnået 1. pr på fuldbrugsprøve. Vi retter op 
på fejlen til vores hovedprøve. 
 
Kassereren: Kasserer jobbet er forud for bestyrelsesmødet 
overdraget til Ida Thyssen 

 
Avlsudvalget:  

 
Hvalpeformidlingen: For tiden ingen henvendelser 

 
4-03-2014 Formandsmøde i DKK 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra mødet 
 
Drøftelse: DKK’s stambogsføringstal er i 2013 faldet med 400 hvalpe. 
 Af 70.000 registreringer i Dansk hunderegister, kommer kun ca. 

20.000 fra DKK. 
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Beslutning:  
 
 
5-03-2014 Klubbens forretningsorden 
 
Sagsfremstilling: Tillæg til tekst. 
 
Drøftelse: Forretningsordene har fået tilføjet et punkt 16, med de væsentligste 

punkter fra DKK’s quick tip guide.  
 
 Vi har ingen procedure for optagelse af nye medlemmer og i 

princippet kan en hver der ønsker at blive medlem blive det, uanset 
baggrund og rygte. Det foreslås derfor at bestyrelsen har høringsret 
i 5 dage før et nyt medlem kan optages.   

 
Beslutning:  Procedure for bestyrelsens høringsret før optagelse af nye 

medlemmer blev aftalt og indføjes i forretningsordenen til næste 
møde. 

 Tekst der tilføjes i forretningsordenen:  
 Før et nyt medlem kan optages i klubben, skal anmodningen om 

medlemskab sendes i høring pr e-mail hos alle 

bestyrelsesmedlemmer straks anmodningen er modtaget hos enten 

kassereren eller formanden. Bestyrelsesmedlemmerne har herefter 5 

dages ret til indsigelser mod medlemskab, gældende fra datoen for 

fremsendelse af e-mail.  

 Hvis der er indsigelser, vil anmodningen om medlemskab blive 

behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
 BH fremlægger endelig version af forretningsordenen til underskrift 

ved næste bestyrelsesmøde. 
 
 
6-03-2014 Revision af proportionerne til Blochs mindepokal 
 
Sagsfremstilling: Der findes prøver som ikke er pointgivende til Blochs mindepokal 
                             
Drøftelse:  
 
Beslutning: Udstilling: 
 
 Excellent  20 point 
 Very good  10 point 
 Good  5 point 
  
 BIR  10 point 
 BIM  5 point 
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 Ræveslæb: 
 
 Bestået  25 point 
 
 DJ’s udvidede apporteringsprøve: 
 
 Bestået med ræv og kanin 25 point 
 Bestået med kanin og kanin 20 point 
 
Markprøve point gælde både unghunde- og åben klasse 
Tillæg for CAC og HP på forårs og efterårs vinderklasser? 
Forårsmesterskab indføres. 
 
BH og CL kommer med færdigt oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
7-03-2014  FJD og 5 klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: Orientering af CL 
 
Drøftelse:   
  
Beslutning:  
 
 
8-03-2014 Prøver udstillinger og klubbens pokaler                                                        
 

Sagsfremstilling: Udstillinger, prøver og pokaler. 
 
Drøftelse:    
    
Beslutning: CL fremsender racebeskrivelse til oplæsning ved Jagt & Outdoor 

messen i Odense til Harris Jensen. 
 
 Der skal findes en ringsekretær til FJD udstillingen. JJ spørger ved 

udstillingskomiteen hvor Svend Otte Hansen skal dømme, så vi kan 
anvende samme ringsekretær. 

  
 
8b-03-2014 Evaluering af generalforsamlingen                                                     
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: Stor tilfredshed med Brian Visby Hansens indsats som ordstyrer. 
    
Beslutning: 
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9-03-2014 Fastsættelse af næste møde                                                         
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Næste møde afholdes torsdag den 5. juni (Grundlovsdag) 2014 kl.: 

17:00 i Ejby hallen. 
 
 
10-03-2014 Eventuelt                                                          
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
 


