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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 6-2012 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 31. august 2012 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Just Mikkelsen, JM 
 Leif Hansen, LH 
 Jørgen Larsen, JL 
 Niels Grønbæk, NG 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Gitte Becher, GB 
 
Fraværende: Jens Jensen, JJ, Jesper Klausen, JK og Carsten Lawets, CLA 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-06-2012 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt  
 
 
 
1a-06-2012 Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: Emner til markprøvedommer uddannelsen var ikke blevet kontaktet.   
  
 Vi mangler stadig at kontakte Alphamedia design vedr. 
 hjemmesidens funktion på Iphone og Ipad. 
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 Drøftelse vedr. fleecejakker, T-shirt, jagtskjorte og  cap fra 
 henholdsvis Rowedder i Neumünster og Engelsson i Sverige  
 
Beslutning: CL kontakter 2 potentielle emner  for at høre om de er 
 interesserede i at uddanne sig til markprøvedommere. 
  
 CL tager kontakt til Marcel Nielsen vedr. hjemmesidens funktion på 
 Iphone og Ipad. 
 
 NG tager kontakt til Engelsson i Sverige, for at høre om de er 
 leveringsdygtige i ovenstående produkter med broderet logo fra 
 Langhårsklubben. 
 
 
 
2-06-2012 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den 06. juli 2012 er godkendt, 
 der har ingen indsigelser været jf. aftale 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet blev underskrevet. 
 
 
 
3-06-2012 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: Man kan fremover få registreret udenlandske 

sundhedsresultater hos DKK til sammen pris som et Dansk 
sundhedsresultat. 

 
 Jesper Klausen har meddelt klubben, at han ønsker at fratræde som 

suppleant ved næst generalforsamling. Vi drøfter et nyt suppleant 
emne ved næste bestyrelsesmøde. 

 
 Næstformand: 
 
 Kassereren: Hvordan får vi afsluttet sidste års regnskab? JM tager 

kontakt til Ulrik Kristiansen og får ham til at revidere regnskabet. 
 
 Vi har fået 10 nye medlemmer i år. Opdateret medlemsliste sendes 

til bestyrelsen. 
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 Kassebeholdning: kr. 33.530,- efter betaling til FJD og Jagthunden. 
 
 Sekretæren: 
   
 BH orienterede om resultatet af 10 stk. HD fotograferinger. 8 med 

A, 1 med C og 1 med D. 
 
 Avlsudvalget: De henvendelser der har været er løbende blevet 

behandlet. 
  

 Hvalpeformidlingen: Få henvendelser og det er Henning Juuls 
 indtryk at henvendelserne fra hvalpekøberne ofte går direkte til  
 avlerne. 
 
 
4-06-2012 Avlsanbefalinger/korrespondance med DKK 
 
Sagsfremstilling:  Se venligst mail af 3. august 2012 fra (CL) bilag vedhæftet. 
 
 
Drøftelse:  DMK’s avlsanbefalinger de ønsker indført hos DKK ligner vores 

ønsker på flere punkter.  
  
  
Beslutning: Langhårsklubben tager et møde med DKK efterfølgende DMK har 

afholdt deres møde angående samme sag. 
  
  
5-06-2012 Indkaldelse af kandidater til DJU udvalgsposter 
 
Sagsfremstilling: DJU har udsendt indkaldelse af nye kandidater til ledige poster i de 

forskellige udvalg under DJU. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  Langhårsklubben har et forslag til fuldbrugsprøveudvalget og et 

forslag til slæb og app. udvalget. 
   
 
6-06-2012 Oplæg til markedsføring af stående hunde gennem FJD 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra deltagerne på møde d.d. 
                             
Drøftelse: JL orienterede fra det forudgående møde i FJD. Der var kommet 

rigtig mange forslag frem under mødet. De vil efterfølgende blive 
”sorteret” af FJD’s sekretær  og senere fremlagt på et møde i FJD i 
november 2012. 



10-09-2012  4 

 
Beslutning:  
  
 
7-06-2012  Referat fra workshop om bladet ”Jagthunden” 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Ingen 
 
Beslutning: Punktet er ved en fejltagelse kommet på dagsordenen, idet sagen 

blev drøftet på foregående møde 
 
 
8-06-2012  Udvalget til markedsføring af Langhåret Hønsehund 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra udvalgets medlemmer, punktet er udsat fra sidste 
 møde. 
 
Drøftelse: JL kom med oplæg til profilbrochure. 
 
Beslutning: JL fremsender oplægget til bestyrelsen på mail og vi drøfter det på 

næste møde. 
 
 
9-06-2012 FJD og 5 Klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra CL. Afregning i 5 klub – hvordan fordeles 
 underskud? 
 
Drøftelse: CL orienterede om fordelingsnøglen for fordeling af overskud og 

underskud afholdt i 5 klub regi. Underskud fordeles ligeligt 
klubberne imellem. 

 
 Jesper Klausen har spurgt til om han skal blive ved med at afholde 

app. prøve i Nordjylland, når der ikke deltager hunde fra 5 klub.  
 
 CL orienterede fra det nyligt afholdte møde i FJD’s udvalg for 

tyske avlsprøver. Kluben for Gammel Dansk hønsehund og Dansk 
Ruhår klub har meldt fra til at deltage i det videre forløb med 
indførelse af de tyske avlsprøver i Danmark – resten af klubberne er 
enige om at forsætte arbejdet. Der arbejdes intens videre med sagen 
og første forhandlinger med JGHV vil blive afholdt i nær fremtid, 
efter de enkelte klubber har givet endeligt tilsagn.    
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Beslutning: Der var enighed om, at udtrykke tilfredshed med Jesper Klausen’s 
indsats som prøveleder.  CL tager kontakt og drøfter sagen med 
ham. 

 
 CL fremsender FJD’s forsikringspolice på mail til orientering i 

bestyrelsen. 
 
 
10-06-2012 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling: Vi mangler en lille historie om Bloch’s mindepokal til hjemmesiden 

og historik vedr. hvem der har vundet den gennem tiderne.  
  
 Det originale låg til Bloch’s mindepokal er blevet væk. 
 
 Hvem er ansvarlig for krus til klubbens hovedprøve, samt de 3 

udstillinger? 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: BH fremsender en lille historie om Bloch’s mindepokal til GB, 

sammen med historik om hvem der har vundet den gennem tiderne.  
 
 JM undersøger hvad det vil koste at få lavet et nyt låg til Bloch’s 

mindepokal. Skal ligne den originale, som kan ses på billeder i 
gamle årbøger. 

 
 Prøveledere og udstillingsledere skal rekvirere krus hos klubbens 

kasserer eller sekretær. 
 
 
11-06-2012 Fastsættelse af næste møde 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Fredag den 30. november 2012 kl. 17:00. BH bestiller lokale i Ejby 

hallen. 
 
 
12-06-2012 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   


