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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 6-2013 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 8. november 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Leif Hansen, LH 
 Bent Hansen, BH 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Gitte Becher, GB 
 Ida Thyssen, IT 
  
Fraværende: Carsten Lawets, CLA, Jørgen Larsen, JL, Henning Juul, HJ, Jens 
 Jensen, JJ og Niels Grønbæk, NG. 
 
Referent: Lone Lærke, LL 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-06-2013 Fastlæggelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendt som fremsendt, med tilføjelse af punkt 9b: 

Langhårsklub træningsterræn i Sønderjylland.  
 
 
1a-06-2013 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: CL har prøvet at henvende sig til en af de større foderleverandører 
 for at høre deres indstilling til f. eks. sponsorering af hundefoder til 
 udstillinger og prøver, samt sponsorering ved fremstilling af en film 
 om Langhåret hønsehund. Der var ingen begejstring af spore og CL 
 tror derfor det bliver svært at skaffe sponsorer til filmen, hvorimod 
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 sponsorering af hundefoder til prøver og udstillinger bør være en 
 mulighed. 
  
Beslutning: BH laver et oplæg til sponsorering af filmen, henvendt til vores 
 opdrættere og andre klubmedlemmer, for at prøve om vi kan få 
 midler den vej rundt. Overskud fra lotteriet ved generalforsam-
 lingen kan ligeledes gå til dette formål.  
 JM registrerer løbende beløbet der er indgået til filmen og 
 hjemmesiden holdes opdateret med beløbet.  
 Ca. budget for fremstilling af filmen er 15.000 til 18.000 kr. og når 
 vi har indsamlet kr. 10.000,-, kan vi lade klubkassen betale 
 restbeløbet. 
 
 
2-06-2013 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. september 2013 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. september 2013 blev 
 underskrevet. 
 
 
3-06-2013 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: Der er rykket for et referat fra mødet i 
 verdensforbundet i september. 
 
 Sekretæren: JM skal sende foldere til BH til brug ved Jægerspris 
 udstillingen. 
 Er der nogen der har en brugt bærbar PC med Windows XP som 
 operativsystem, som de vil give til klubben? Den skal bruges til at 
 køre vores database på, idet den ikke fungerer med de nyere 
 operativsystemer. 
 
 Kassereren: Vi har en kassebeholdning på 37.877,- 
 
 Avlsudvalget: HJ har meldt ud at han ikke ønsker at sidde i 
 avlsudvalget længere, idet han ikke længere selv har hund. 
 CL forslår at LH og GB træder ind i avlsudvalget i stedet for HJ, 
 samt at BH stadig står for oplysninger fra databasen til brug ved 
 avlsudvalget arbejde.  
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 Hvis en hanhund fra en af avlsudvalgets medlemmer indgår i 
 forbindelse med behandlingen af en forespørgsel på avlspartner, er 
 dette medlem inhabil og deltager derfor ikke i behandlingen af 
 forespørgselen. Ovenstående blev enstemmigt besluttet.  
 
 Hvalpeformidlingen: Der er 3 han hvalpe til salg ved 2 
 opdrættere. 
 
 
4-06-2013 Klubbens generalforsamling 2014 
 
Sagsfremstilling:  Forslag til dato d. 23. februar 2014 i Ejby Hallen. Lotteri, uddeling 

af nåle. 
 
Drøftelse:   
  
Beslutning: Dato for generalforsamlingen er fastlagt til den 23. februar 2014, 

kl.: 13:00 i Ejby hallen. 
 Der afholdes bestyrelsesmøde kl.: 09:30 samme dag. Ordstyreren 

indkaldes til dette møde. 
 BH laver oplæg til indbydelse til generalforsamlingen, hvor han 

også annoncerer det traditionelle lotteri og at alle indtægter fra 
lotteriet går ubeskåret til fremstilling af en film om Langhåret 
hønsehund. Annoncen skal bringes i Jagthundens februar nr. og på 
hjemmesiden. Der er deadline for Jagthundens februar nr. den 1. 
januar 2014. 

 BH finder ud af hvem der skal have Blochs mindepokal tildelt, samt 
hvem der skal tildeles nåle, herunder 25 års jubilarer.  

 CL spørger om Brian Visby Hansen vil påtage sig opgaven som 
ordstyrer. 

 BH spørger Holger Pedersen om han vil være referent. 
 
 
5-06-2013 Valg til bestyrelsen 
 
Sagsfremstilling: På valg er: Niels Grønbæk, Leif Hansen, Jørgen Larsen og  
 Bent Hansen.  
 Hvem modtaget genvalg?  
 Emner til suppleanter og revisorer. 
 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  Niels Grønbæk, Leif Hansen og Bent Hansen modtager alle 

genvalg. Jørgen Larsen har i en mail meddelt, at han ikke ønsker 
genvalg.  
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 Bestyrelsen har besluttet at foreslå Ida Thyssen til valg til 
bestyrelsen. Underskrevet forslag ligger hos BH. 

 På generalforsamlingen forslår bestyrelsen Gitte Becher og Carsten 
Lawets som suppleanter. 

 
 
6-06-2013 Ændring i klubbens vedtægter 
 
Sagsfremstilling: Se venligst vedhæftede fil 
                             
Drøftelse:  
 
Beslutning: Der forslåede vedtægtsændringer blev godkendt af bestyrelsen og 

BH sender disse til forhåndsgodkendelse ved DKKs jurist inden 
generalforsamlingen, hvor endelig vedtagelse kan besluttes. 

 
  
7-06-2013  Facebook og andre sociale medier 
 
Sagsfremstilling: Hvad er bestyrelsens holdning til injurierende ytringer rettet mod 

klubben i disse medier. 
 
Drøftelse: Der blev diskuteret om et indlæg på Facebook, som omtalte 

Langhårsklubben i negative vendinger. 
 CL har undersøgt hvorledes det forholder sig ift. lovgivning, når 

nogen benytter Facebook og lignende medier til at ytre sig 
injurierende og/eller usandt. Afhængig af konsekvenserne ved en 
offentlig udtalelse, læserbrev, eller indlæg på sociale medier, kan 
sagen retsforfølges og der kan blive tale om erstatningsansvar, hvis 
det medfører økonomisk tab, eller ærekrænkelse.  

 
Beslutning:  
 
 
8-06-2013 FJD og 5 klub samarbejdet (CL)                                                           
 
Sagsfremstilling: Orientering af CL 
 
Drøftelse:  Ingen møder siden sidst. 
    
Beslutning:  
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9-06-2013 Prøver udstillinger og klubbens pokaler                                                           
 
Sagsfremstilling: Prøver, Udstillinger, pokaler, varesortiment til klubbens  
 hjemmeside. 
 
 
Drøftelse: Adgangskrav for at stille i brugsklasse på udstillinger blev drøftet. 

DMK har fået indført at en bestået HZP indgår på lige fod med de 
nuværende regler om markprøvepræmiering. Vil Langhårsklubben 
også indføre dette? 

 Der er kommet endelig afslag fra Johan Sandersen, vi kan ikke 
længere afholde vores hovedprøve i Roager. JM takker Annie og 
Johan Sandersen for de mange hovedprøver vi har haft hos dem. 

    
Beslutning: Det blev besluttet, at vi ønsker de samme adgangsbetingelser som 

findes for Grosser- og Kleiner Münsterländer. 
 Det blev endvidere besluttet, at Langhårsklubben ønsker et 

sporchampionat, efter de samme regler som allerede findes for 
Ruhåret hønsehund.  CL skriver til DKK om dette. 

 Hovedprøven 2014 flyttes til Tiset Jagtforenings klubhus og prøven 
afvikles på terræner rundt Tiset ved Gram, med Mikkel Laweatz 
som terrænleder.  

 Prøveleder er JM og datoen er fastsat til lørdag den 5. april 2014. 
 Der kan bestilles rundstykker til morgenmad og smørrebrød til 

middag. Dette skal med i annonceringen af prøven. 
 CL påvirker 5 klub bestyrelsen til at finde nye terræner til 5 klub 

efterårsvinderklassen. 
 BH ringer til JL og spørger ind til status vedr. tidligere beslutning 

om indkøb af tøj. 
 
 
9b-06-2013  Langhårsklub træningsterræn i Sønderjylland.  
 
 
Sagsfremstilling: Langhårsklubbens medlemskab af jagthundeforeningen 

Brøndlundgård. 
 
Drøftelse: Klubben har fået en henvendelse fra Georg Tronier om vi ønsker at 

blive ved med at kunne være medlem af jagthundeforeningen 
Brøndlundgård.  

 
Beslutning: JM tager til generalforsamling i foreningen og prøver at få udleveret 

en kopi af vedtægterne. Efterfølgende tager bestyrelsen beslutning 
om det er en forening vi ønsker fortsat medlemskab af. 
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10-06-2013 Fastsættelse af næste møde                                                           
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
    
Beslutning Næste møde afholdes den 3. januar 2014, kl.: 17:00 i Ejby hallen. 
 
11-06-2013 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
 
 


