REFERAT (Protokol)
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2013 i Langhårsklubben
Mandag den 1. april 2013 kl.: 17:00 hos Jahan Sandersen, Roager
Deltagere:

Bent Hansen, BH
Just Mikkelsen, JM
Jens Jensen, JJ
Leif Hansen, LH
Carsten Lundhøj, CL
Gitte Becher, GB
Carsten Lawets, CLA
Ida Thyssen, IT

Fraværende:

Jørgen Larsen, JL, Henning Juul, HJ og Niels Grønbæk, NG

Referent:

Lone Lærke, LL

DAGSORDEN:

1-02-2013

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Dagsorden godkendes som fremsendt + formøde med Carsten
Jensen fra firmaet Jagthunde TV. Se referat af dette møde sidst i
referatet.

1a-02-2013

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

21-04-2013
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Beslutning:
2-02-2013

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17, februar 2013 er
godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale.
Drøftelse:
Beslutning:

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. februar 2013 blev
underskrevet.

3-02-2013

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

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

Formanden:
Næstformand: JJ undersøger arealer til brug ved fuldbrugsprøveseminaret i august. Datoen bliver søndag den 11. august.
Program for dagen udarbejdes af JM og CL.
Vi kan anvende lokaler og mødested ved Falck stationen i Ejby

Kassereren: Alle har nu betalt kontingent.
Sekretæren: Vedtægtsændringerne der blev vedtaget på
generalforsamlingen er fremsendt til DKK til orientering og
godkendelse.
Avlsudvalget:
Hvalpeformidlingen:
4-02-2013

DKKs repræsentantskabsmøde den 16. marts 2013

Sagsfremstilling: Orientering fra mødet. (CL)
Orientering:

21-04-2013

CL gav en kort orientering fra mødet, hvoraf her skal nævnes:
DKK’s omgangstone er over det seneste par år blevet væsentligt
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forbedret og det virker nu som om man vil samarbejdets vej i
forhold til specialklubberne.
Repræsentantskabsmødet var kort og velfungerende.
FJD’s formand Henrik Raae Andersen fik tildelt DKK’s
hæderstegn.
Beslutning:

5-02-2013

Langhårsklubbens avskrav (DKK)

Sagsfremstilling: Orientering om revideret referat fra møde med DKK (CL) Se mail
af 21. marts 2013 fra CL
Drøftelse:

Der har fra DKK efterfølgende vedtagelse af de nye
avlsrestriktioner og avlsanbefalinger været rejst tvivl om de tyske
avlsprøver gav dokumentation for korrekt ansatte testikler hos en
avlshan.

Beslutning:

Avlsrestriktionerne er nu blevet korrigeret, så denne tvivl ikke
længere er til stede.
De nye avlsrestriktioner og avlsanbefalinger kan ses på DKK’s
hjemmeside og på Langhårsklubbens hjemmeside under
menupunktet ”Avlsregler”

6-02-2013

Reklamer på klubbens hjemmeside

Sagsfremstilling: Udsat fra sidste møde

Drøftelse:

CL har spurgt nogle af de øvrige jagthundeklubber, hvordan de
forholder sig til reklamer på deres hjemmesider og sponsorater.
Flere af klubberne får tildelt hundefoder til uddeling på klubbens
prøver og udstillinger mod at der reklameres for foderet på
hjemmesiden.
Kan der laves an aftale der også omfatter rabat aftaler på foder til
klubmedlemmer?

Beslutning:

Sagen drøftes med 5 klub bestyrelsen på næste 5 klub møde, for om
der evt. skal laves en aftale der er fælles for alle 5 klubber.

21-04-2013
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7-02-2013

Udvalget til markedsføring af Langhåret hønsehund

Sagsfremstilling: Pris på trykning af informationshæfte
Drøftelse:
Beslutning:

CL kontakter NG

8-02-2013

FJD og 5 klub samarbejdet (CL)

Sagsfremstilling: Orientering af CL
Drøftelse:

Der er overvejende stemning for indførelse af de tyske avlsprøver i
DK. Henrik Raae Andersen og CL har afholdt første møde med
Vicepræsident i JGHV Wolf Schmidt-Körby for at starte et
samarbejde med JGHV om indførelse af prøverne i DK, uddannelse
af dommere osv.

Beslutning:
9-02-2013

Prøver, udstillinger og klubbens pokaler

Sagsfremstilling: Certifikatudstillingerne, prøver, pokaler, FJD udstillingen,
varesortiment til klubbens hjemmeside, autoklæbere og leverandør
af krus.
Drøftelse:

BN fremlagde en sammenligning af forskellige mulige leverandører
af krus med klubbens logo.

Beslutning:

Langhårsklubbens hovedprøve afholdes i 2014 igen i Roager.
Hver prøveleder sørger for pokaler er til stede ved afholdelse af
prøver. Oversigt over pokalerne findes på klubbens hjemmeside.
Som fremtidig leverandør af krus (stentøjskrus) med klubbens logo
er valgt firmaet Kaare Design A/S til en stk. pris af kr. 27,75 ved
samtidig levering af 252 stk.
BH bestiller stofmærker med klubbens logo ved vores hidtige
leverandør.
CL kontakter Morten Rugaard angående tøj med klubbens logo.

21-04-2013
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10-02-2013

Fastsættelse af næste møde
Næste møde afholdes fredag den 24. maj kl.: 17:00 i Ejbyhallen

11-02-2013

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Referat af møde med Carsten Jensen fra Jagthunde TV:
Carsten Jensen deltog på Langhårsklubbens hovedprøve, for at optage filmklip af
vores hunde. Filmklippene skal bruges til en film om de forskellige jagthunderacer i
Danmark.
Carsten Jensen laver ud fra det han har optaget en ”appetitvækker” til brug på vores
hjemmeside. Prisen for denne film bliver kr. 1.000,- inkl. moms.
Det blev drøftet om vi i Langhårsklubben skal lave en film på ca. 25 min. som
præsentation af vores race. Carsten Jensen ville gerne lave et oplæg til dette, som vi
så efterfølgende kan drøfte i bestyrelsen. Prisen for 25 min film vil ca. blive kr.
10.000,-

21-04-2013
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