REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2013 i Langhårsklubben
Fredag den 24. maj 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen
Deltagere:

Bent Hansen, BH
Just Mikkelsen, JM
Jens Jensen, JJ
Leif Hansen, LH
Carsten Lundhøj, CL
Gitte Becher, GB
Jørgen Larsen, JL
Niels Grønbæk, NG
Henning Juul, HJ

Fraværende:

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT

Referent:

Lone Lærke, LL

DAGSORDEN:
1-03-2013

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet.

Beslutning:

Dagsorden godkendt som fremsendt med tilføjelse af pkt. 8a
avlsrådet.

1a-03-2013

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

03-06-2013

NG viste eksempel på print og papir kvalitet til vores brochure.
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Beslutning:

Det blev vedtaget at NG bestiller 500 stk. af vores brochure i den
viste kvalitet. Forsiden skal være i blank og tykkere kvalitet.

2-03-2013

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 1. april 2013 er
godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale.
Drøftelse:
Beslutning:

Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. april 2013 blev
underskrevet.

3-03-2013

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren,
avlsudvalget, hvalpeformidleren.
Orientering:

Formanden: Siden starten af den nye hjemmeside, har vi fået 14 nye
medlemmer, som har indmeldt sig via indmeldelsesfunktionen på
hjemmesiden.
Næstformand: FJD udstillingen den 9. juni starter kl.: 09:30 og
bedømmelsen af Langhåret starter med det samme.
Kassereren: Vi har for tiden en kassebeholdning på kr. 56.000,Sekretæren: Der er i 2013 født 36 hvalpe og importeret 2 hvalpe fra
Tyskland
Avlsudvalget: Der er for tiden ingen henvendelser.
Hvalpeformidlingen: Der er født 35 levende hvalpe og der mangler
at blive afsat 5 han hvalpe.

4-03-2013

Godkendelse af ændringer i klubbens vedtægter

Sagsfremstilling: Se venligst vedhæftede bilag til dette punkt.
Drøftelse:

03-06-2013

DKK har ytret ønske om at Langhårsklubben skal ændre
vedtægterne, så de bliver mere i overensstemmelse med DKKs
skeletlove for specialklubber. Til brug under mødet havde BH lavet
et sæt vedtægter, hvor DKK’s skeletlove var indført med rødt skrift.
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Sagen blev livligt drøftet og summen af disse drøftelser blev, at
nogle ændringer var mere spiselige end andre, samt skal noget
ændres, skal der også tilføjelser til.
Beslutning:

Sagen udskydes til november mødet og CL undersøger om der er
andre gr. 7 klubber der er i gang med lignende vedtægtsændringer.
Eventuelle ændringer i klubbens vedtægter skal vedtages på en
generalforsamling.

5-03-2013

Reklamer på klubbens hjemmeside

Sagsfremstilling: (Sponsor aftaler) Information fra 5 klub mødet (CL)
Drøftelse:

CL har under det seneste 5 klub møde spurgt de øvrige klubber om
de er interesseret i at lave en fælles sponsoraftale med en
foderleverandør.
Sponsoraftalen kan basere sig på at foderleverandøren sponsorerer
fordersække til vores prøver og udstillinger, mod at han får
reklameplads på de 5 klubbers hjemmesider.
Alle klubber vender tilbage når det er drøftet i de respektive
bestyrelser.

Beslutning:

I langhårsklubben er vi positivt stemt for en fælles sponsoraftale.

6-03-2013

Langhårsklubbens film om den langhårede hønsehund

Sagsfremstilling: Oplæg fra Carsten Jensen (CL)
Drøftelse:

Der var ikke modtaget noget oplæg fra Carsten Jensen til mødet,
men der var god stemning for at gå videre med fremstillingen af en
film om Langhårsklubben og den langhårede hønsehund.

Beslutning:

CL kontakter Carsten Jensen så oplæg til film kan være klar til
næste møde.

7-03-2013

FJD og 5 klub samarbejdet (CL)

Sagsfremstilling: Orientering fra CL
Drøftelse:

03-06-2013

CL orienterede fra det sidste FJD møde og fremhævede specielt et
indlæg fra Christian Clausen om etableringen af markvildtlaug på
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Sjælland. For nærmere information vedr. 5 klub og FJD henvises til
referater fra møderne, som vil blive fremsendt når der er klar.
Beslutning:
8-03-2013

Prøver, udstillinger og klubbens pokaler

Sagsfremstilling: Jagt og natur på Gram slot, prøver, pokaler, FJD udstillingen,
varesortimentet til klubbens hjemmeside, autoklæbere, stof mærker
og levering af krus.
Drøftelse:

Evaluering af hovedprøven: Hovedprøven forløb fint, der var en
god stemning og alt forløb efter planen.

Beslutning:

Vi vil, i lighed med i år, også lade andre racer deltage på vores
hovedprøve hvis der er plads på holdene.
Vi vil fremover ikke ligge et bestyrelsesmøde efter hovedprøven,
idet man efter en lang dag i marken, er for træt til at tage
beslutninger.
JJ er kontaktperson i forbindelse med udstillingen jagt og natur på
Gram slot den 7. og 8. september, hvor vi sammen med de øvrige
stående jagthunderacer vil få tildelt en stand gratis.
BH orienterede om at de nye krus var ankommet og fremviste et
eksemplar. Der var tilfredshed med krusene.
BH tager kontakt til leverandør af caps med læderskygge i
Neumünster, for at få en pris på disse.
BH bestiller nye stofmærker, da beholdningen er lille.
CL og JM laver annoncering og program til klubbens hjemmeside
om fuldbrugsprøve seminaret. Seminaret afholdes søndag den 11.
august og vi kan bruge Falck stationen i Ejby som samlingssted.
CL orienterede om, at 5 klub efterårsvinderklassen afholdes samme
sted som sidste år.

03-06-2013
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8a-03-2013

Avlsrådet

Sagsfremstilling: Det norske avlsråd har ”skudt os i skoene” at der indgår hollandske
aner i vores avlsdyr.
Drøftelse:

CL orienterede om, at vores avlshunde næsten alle har hollandske
aner efter de 3 importer Zak fan e Swadde, Viggo fan e Swadde og
Anna fan e Swadde, der blev importeret til Danmark i slutningen af
halvfemserne. Vi er blevet ”skudt i skoene” fra det norske avlsråd
for Langhåret hønsehund, at vi har disse hunde indblandet i dansk
avl, efter vi har besluttet vi ikke vil ligge danske avlshanner til
avlen i Norge. CL har efterfølgende undersøgt hvorledes disse 3
avlshunde er afprøvet for alsidighed og specielt når det gælder de 2
hanhunde er resultatet, at de er godt afprøvet og præmieret i
arbejdet såvel før, som efter skuddet.
Årsagen til vi ikke vil ligge avlshanner til avlen i Norge er, at de
norske avlsdyr for en stor dels vedkommende er individer der
nedstammer fra hollandske og engelske field trial hunde. Disse
hunde er avlet på baggrund af linieavl (indavl) og på baggrund af
egenskaber i arbejdet før skuddet alene og er derfor ikke i
besiddelse af alsidige jagtbrugsegenskaber, sådan som vi ønsker det
i Danmark. De er ligeledes modstrid med de betingelser vi har
underskrevet i verdensforbundet vedr. alsidighed.
Det norske avlsråd har på intet tidspunkt i dialogen med
Langhårsklubben givet udtryk for, at de ønsker at føre deres avl
over mod afprøvning for alsidige jagtbrugsegenskaber før de indgår
i avlen. Endvidere indgår der i de norske avlsdyr individer der kan
være bærer af genet for gul pels, et problem man arbejder på at få
løst i Holland over en årrække.
BH havde til brug under drøftelserne omkring de hollandske aner,
lavet en glimrende oversigt der viser i hvilken grad de 3 førnævnte
hunde indgår i den danske avl. Dette materiale ligger nu arkiveret
hos BH og CL og kan benyttes fremover hvis nogen ønsker, at se
tingene i et større sammenhæng. Generelt skal det nævnes, at blodet
fra de hollandske aner efterhånden er meget ”udtyndet”
Hvis der er nogen af vores medlemmer der ønsker sagen uddybet
yderligere, er man velkommen til at tage kontakt til formanden.

Beslutning:

03-06-2013

CL udformer en tekst til hjemmesiden, som i generelle vendinger
giver udtryk for hvad man skal tage sig i agt for, hvis man ønsker at
importere udenlandsk hund, eller avle med udenlandske hunde.
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9-03-2013

Fastsættelse af næste møde
Næste møde afholdes onsdag den 26. juni kl.: 18:00 i Ejby hallen

10-03-2013

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

03-06-2013
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