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REFERAT (Offentlig) 

 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2017 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 7. august 2017 kl.: 16:00 i Vissenbjerg hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM  
 Leif Hansen, LH  
 Gitte Becher, GB 
 Jens Jensen, JJ 
 Hans Petter Lauridsen, HP  
 Ida Thyssen, IT 

Carsten Lundhøj, CL  
 Bent Hansen, BH 
 Tommy Thomsen, TT 
    
Fraværende:  
    
Referent: Ida Thyssen, IT 
 

 

Referat: 

 
1-04-2017 Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-04-2017 Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  Opfølgning på referatet fra den 2. juni 2017. 
 
Drøftelse: CL forklarer TT om arbejdet i bestyrelsen/klubben - ærlighed og åbenhed 

er to vigtige elementer at have sig for øje. Tommy skal have 
forretningsorden. Den skal på næste møde revideres og underskrives. Det 
plejer vi at skulle gøre hvert år. Weimaraner klubben har fået ny formand. 
Det er Brian Visby Hansen. Ligeledes er Bjarne Nürnberg kommet ind i 
bestyrelsen 
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 CL mangler at spørge 3 personer om de vil være dommer (udstilling og 
markprøve). HP mangler at spørge Charlotte om hun vil i festudvalget til 
jubilæumsarrangementet i 2019. Tommy er også med i festudvalget. Det 
skal formentlig være et to dages arrangement. 
 

Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-04-2017 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Avlsudvalg, 

Hvalpeformidler. 
  

Formanden: Vedrørende indstilling fra FJD til DJU som medlem af DUV. 
Sven Aage Vad og Søren Stenhøj er på valg. CL er blevet ringet op, om vi 
vil stemme på Søren Stenhøj. CL har meddelt personen der ringede at det 
er en  engelsk hunde sag, ikke en kontinental sag. Dette er det både 
historisk set og iht. FJD’s vedtægter. 
Langhårsklubben har modtaget en indbydelse til møde om ny DKK 
sporprøve, som f.eks. er spor på kaninslæb uden apportering. Prøven er en 
god ide for at lette trykket på antal tilmeldinger til schweissprøverne. Vi 
har ikke noget at bruge prøven til. JJ deltager måske til mødet den 24/8. 
    

   Næstformanden: 
 

Sekretær: Indtil nu er der kun registreret 3 HD resultater 2 x A og 1 x D, 2 
hvalpekuld er registreret og 3 importer. 

 
Kassereren: Regnskab fra 5 klub forårsvinderklasse er modtaget langt om 
længe. Overskud pr. hund er 79.09 kr.  
Regnskab for 5 klub apporteringsprøven i Næstved er også modtaget og 
der er hverken overskud eller underskud – altså 0 kr. Den slags regnskab 
bryder vi os ikke om. 
Resultat og regnskab er modtaget for Langhårsklubbens Ræveslæbs- og 
apporteringsprøve – overskud 1.150 kr. 
 

 Avlsudvalget: En importeret hvalp fra Tyskland er som godt 1-årig blevet 
aflivet pga. OCD. Gitte har været i dialog med Petra Liebing om der gives 
erstatning for hvalp med medfødte lidelser. Der gives ikke erstatning i 
Tyskland og man har også den holdning at OCD kan opereres. En 
mulighed er at man selv forsikrer sin hund i Danmark.  

 
Hvalpeformidleren: Der har været to henvendelser som begge er blevet 
henvist. 
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4-04-2017 Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der er fin aktivitet på Langhårsklubbens officielle side på Facebook.  
 
Beslutning:  
 
 
5-04-2017 FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Drøftelse af den offentliggjorte analyse om DJU og fremtidens 

organisering af de stående jagthunde. 
 
Drøftelse:  Pt. er specialklubberne racernes eksperter. De står for avlsrestrektioner og 

avlsanbefalinger samt prøver for egne racer (hvad med prøver i 5-klub 
regi?!)  
Der er enighed om at alle skal have adgang til prøver i vores regi i 
fremtiden.  
Fremtidig organisation: Klubberne er i centrum og ikke FJD. Der er 
nogen der mener at FJD skal være i centrum og specialklubberne skal så 
ligge under FJD. Hvis FJD bliver centrum, bliver det måske en ny DJU! 
Vi skal have klubberne i centrum. Det er vigtigt for os. 
Klagenævn skal være et selvstændig og uvildigt udvalg og kunne måske 
ligge under DKK’s disciplinærudvalg.  Disciplinærsager og klagesager 
ved f.eks. bedømmelser skal væk fra FJD/DJU. Magten skal deles i den 
lovgivende, dømmende og udøvende magt. 
Er overordnede prøver vinderklasse, fuldbrugsprøve, brugsprøver, slæb- 
og apporteringsprøver og DM? Dette skal klarlægges og det vil være 
vigtigt for os at der ikke kommer begrænsninger på hvem der må afholde 
kvalitetsprøverne fremover. 
 

Beslutning:  Vi er enige om at give tilsagn om at der kan arbejdes videre med DJU 
analysen. 

 
 Her nævnes nogle ting vi anser er vigtigt: 
  

Side 6 Fremtidig organisering: 
Klubberne skal være i centrum 

  
 
Side 7 Overordnet organisering: 
Prøver for egne racer – der må ikke være begrænsning. Der skal på 
klubbernes egne prøver være mulighed for tilgang af andre racer.  
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Side 8 Overordnet organisering: 
FJD er et prøvesamarbejde på basis af FMR, uddannelse og 
efteruddannelse af dommere og organisator af overordnede prøver. Hvad 
er overordnede prøver?  Det vigtigste for os er friheden til at kunne passe 

vores medlemmer selv. 
  

Side 9 Administration. 
 Det vigtigste er friheden. De 2 sidste poster er 350.000 kr. (DJ og DJU) 

Dette går ud går ud på at få omkostningerne ned og nedlægge DJU. 
  

Side 10 Administration 
 Det er vigtigt mht. besparelsen. Men det skal også vise sig positivt ved at 

gebyrerne bliver  mindre, fx. ved markprøve deltagelse, hvor der betales et 
gebyr til DJU. 

 
 Side 11 Økonomi  

Økonomien følger prøverne. 
Hvorfor er DM dyrere end vinderklasse? 

  
Side 12 Økonomi 

 DJU – det må være 400.000 kr. der spares. 
 
 Næste udspil der kommer fra styregruppen, skal specialklubberne igen 

tage stilling til. Det er vigtigt at vi ikke mister den frihed, vi er på vej til at 
få. 

 Der udsendt en høring om dispensation fra dommers aldersgrænse og 
ændring af regler for skovfugleprøve. Vi går ind for dispensation for 70-
års reglen.  
Vi siger også ok til adgangskrav/kvalifikationerne, der foreslås til 
skovfugleprøven. 
Der skal ikke være separat schweissprøveregler til fuldbrugsprøven, sådan 
som det er foreslået i det udsendte oplæg til nye fuldbrugsprøveregler. 
 
5-klub-regi – Schweissprøven i Sønderjylland bliver sidste weekend i 
april 2018. 
Der skal laves fælles retningslinjer med hensyn til afregning til dommere 
og hjælpere til udstilling og prøver i 5 klub regi. 
 
  

6-04-2017 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: Jagt og natur messen å Gram slot 2017. FJD udstillingen 2018. 
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Drøftelse: Jagt & Natur messe den 19.-20. august 2017 på Gram Slot. Hvis Jens kan, 
er han på vores stand søndag og eventuelt Jens’ bror om lørdagen. Hvis 
det ikke kan lade sig gøre, må vi aflyse. 

 
 Jessie Borregård Madsen har sagt ja tak at dømme vore hunde på FJD-

udstillingen den 10. juni 2018. IT har ok fra DKK om brug af Jessie. FJD 
skal bare indsende liste, som de plejer. 
HP har fået følgende forslag til dommer på vores Certifikatudstilling Øst 
den 4. febr. 2018: Th. Hassing Christensen eller Birte Scheel. 
Cert.udstilling Vest: Anette Byskov. Poul Ørnemark er ikke så mobil 
mere.  
IT har talt med Jens Glavind. Hvis man skal følge DKK retningslinjer 
skal dommere have 570 kr. i honorar ud over kørepenge, uanset om de får 
forplejning eller ej. Det svarer til det, der i gamle dage hed avispenge, så 
kunne de få lidt kaffe osv. Vi skal/behøver ikke give dem pengene.  

 
   
Beslutning:  
 
 
7-04-2017 Jagtbrugshunde.dk. 
 
Sagsfremstilling: Møde vedr. dommeruddannelsen. 
 
Drøftelse: Den 30. august afholdes møde i Jagtbrugshunde.dk vedr. 

dommeruddannelsen ifm. UT og AT. 
 
Beslutning:  
 
 
8-04-2017 Verdensforbundet for tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Uformelt møde i verdensforbundet ifm. forbundsudstillingen 2017 
 
Drøftelse: Der blev meget sent indkaldt til møde i verdensforbundet ifm. 

forbundsudstillingen 2017. Indkaldelsen kom så sent, at flere lande ikke 
kunne deltage og mødet blev derfor kun til en uformel drøftelse iblandt de 
fremmødte. 

 Næste møde bliver i marts måned 2018 ifm. generalforsamlingen for det 
tyske langhårsforbund. Her vil Gervin Günther sandsynligvis trække sig 
som formand for verdensforbundet og Leonhard Schmieg vil formentlig 
blive formand for i stedet.   

 
Beslutning:  OCD problemstillingen og oplysning om avlsspærrede hanhunde skal 

med på næste møde som et punkt.  
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9-04-2017 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde fastsættes iht. behov, sandsynligvis når der er nyt i sagen om 
de stående jagthundes fremtidige organisering. 

 
 
10-04-2017 Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: Intet at bemærke. 
 
Drøftelse: 


