REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2018 i Langhårsklubben
Fredag den 25. april 2018 kl.: 17:30 i Ejby hallen
Deltagere:

Hans Petter Lauridsen, HP
Just Mikkelsen, JM
Leif Hansen, LH
Gitte Becher, GB
Tommy Thomsen, TT
Carsten Lundhøj, CL

Fraværende:

Jens Jensen, JJ,
Ida Thyssen, IT
Liljan Gram Petterson, LGP

Referent:

Gitte Becher

Referat:
1-02-2018

Fastlæggelse af dagsorden.

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af endelig dagsorden.

Drøftelse:
Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt som fremsendt.

2-02-2018

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Drøftelse:
Beslutning:
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Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.
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3-02-2018

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling:

Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren,
avlsudvalget, hvalpeformidleren.
Orientering:
Formanden: DMK har sendt en invitation til at deltage ved deres 50
års jubilæum. Vi kan deltage med to hunde på en apporteringsprøve
og vi kan også deltage ved en fællesspisning om aftenen.
CL deltog på et dialogmøde ved DJ, hvor samarbejdet med
jagthundeklubberne var på dagsordenen. Det var en ”tynd kop the”
og der kom ikke ret meget ud af mødet. Det blev udtalt på mødet, at
FJD for to år siden har sagt, at specialklubberne vil udfase
afprøvning af hunde på udsat vildt i løbet af en 10-årig periode. Det
komme ikke frem hvem der havde udtalt sig om dette på alle
klubbers vegne, men sagen vil blive drøftet på næste FJD møde.
Referat fremsendes til orientering når det er modtaget.
Næstformanden:
Kassereren: CL er blevet opmærksom på, at vores medlemstal er
forkert opgjort/registreret ved FJD. HP tager hånd om dette og får
fejlen rettet.
HP beretter at vi har en god kassebeholdning pr 1. april og en
tilgang på 8 nye medlemmer.
Sekretæren:
Avlsudvalget: GB beretter, at henvendelse fra en svensk tæve ejer
om hjælp til at finde en egnet avlshan nu er gennemført. Tæven er
blevet parret med en dansk avlshan og ejeren har efterfølgende sendt
en stor takkehilsen for den hjælp hun har modtaget fra avlsudvalget
og hanhunde ejeren.
Hvalpeformidleren:
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4-02-2018

Opfølgning på sager fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Opfølgning på sager fra foregående bestyrelsesmøder.

Drøftelse:

Login til sider på hjemmesiden indeholdende person data, samt til
vores database.
CL mangler at tage kontakt til Norge (NVK) vedr. det manglende
samarbejde omkring avl.

Beslutning:

GB undersøger med den hollandske server udbyder, hvor vores
database er placeret, om der kan laves et login. Dette som led i
beskyttelse af person data.
Vi kører foreløbig videre med den nuværende 6 år gamle
hjemmeside og tager hånd om beskyttelse af person data i
forbindelse med etableringen af ny hjemmeside.
CL vil ved lejlighed tage kontakt til NVK og drøfte sagen om det
manglende samarbejde.

5-02-2018

FJD, DJU og 5 klub-samarbejdet.

Sagsfremstilling:

FJD – den nye organisation.

Drøftelse:

CL gav referat fra møder i FJD omkring udviklingen hen imod den
nye organisation. Mødereferater er fremsendt.
Det blev drøftet om det ikke ville være en god ide at afholde endnu
en schweissprøve i 5 klub regi, hvor dem der vil går 1000 meter
spor kan tilmelde. Disse spor fylder meget i skoven og reducerer
herved antallet af stater på 400 meter spor.

Beslutning:

HP tager sagen vedr. 1000 meter schweissprøver op i 5 klub.
Nye diplomer til prøverne i 5 klub regi laves bedst af Kim Sørensen
fra GLD. HP tager dette op i 5 klub.
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6-02-2018

Prøver, udstillinger og klubbens pokaler.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Årets plan for fuldbrugsprøver blev drøftet og det må nu
konstateres, at der ikke længere findes fuldbrugsprøver på Sjælland,
Fyn og i Sønderjylland.
Der var positiv tilbagemelding (GB og JJ) for interessen omkring
vores race på jagt og outdoor messen i Odense. Det var en fejl vi
ikke var repræsenteret om lørdagen pga. vi afholdt hovedprøve
samme dag.
Det blev drøftet om det ville være en god ide at der rettes
henvendelse til kredsene, når vi får et nyt medlem i den kreds hvor
medlemmet hører til.

Beslutning:

Vi bør tilstræbe deltagelse alle dage på Jagt og outdoor i Odense
næste gang den afholdes.
HP sender mail til kredsrepræsentanterne når der er kommet et nyt
medlem der hører til i kredsen.

7-02-2018

Jagtbrugshunde.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

DMK’s nye repræsentant i Jagtbrugshunde er Finn Nederby.
Næste møde afholdes den 28. maj, hvor forårets UT’er skal
evalueres og efterårets AT’er skal planlægges.

Beslutning:
8-02-2015

Verdensforbundet for Tysk Langhår.

Sagsfremstilling:

Orientering fra generalforsamlingen i Fulda 16. marts.
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Drøftelse:

CL gav beretning fra generalforsamlingen i Fulda og oversatte det
fremsendte referat. Følgende skal fremhæves fra referatet:
Katarakt (grå stær) er blevet vurderet af den tyske langhårsforbund
og vurderingen er, at det ikke er et større problem hos TL end andre
racer.
Vi deltog, ud over generalforsamlingen for verdensforbundet, også
på formøde med de tyske avlskredse inden generalforsamlingen i det
tyske forbund, samt på selve generalforsamlingen i det tyske
forbund.
Der arbejdes hen imod, at man kan få et stempel i stambogen på
hvalpe der er avlet iht. moderlandets krav for avl med TL. Stemplet
vil på sigt komme i Langhårsklubbens besiddelse og det vil være
Langhårsklubbens bestyrelse der afgør hvornår betingelserne er
opfyldt. Mere her om senere.
Langhårsklubbens medlemmer er inviteret til at deltage på den
internationale fuldbrugsprøve den 27. – 30. september i Østrig og
Schorlemer HZP den 4.- 6. oktober i Rastede Tyskland, ved DL
Weser-Ems. Fra formand Leo Schmieg lød en kraftig opfordring til
verdensforbundets medlemslande om at deltage på Schorlemer HZP.

Beslutning:

9-02-2018 Fastsættelse af næste møde.
Der indkaldes til næste møde efter behov
10-02-2018

Eventuelt.

Drøftelse:

Forslag vedr. 40 års jubilæum 2019:
Der afholdes et indledende møde med deltagere TT, JJ og CL for at
drøfte hvorledes jubilæet kan afvikles.
Fælles spisning med indbydelse til alle klubbens medlemmer.
Udstilling – tyske dommere.
Invitere Leo Schmieg og evt. Friedhelm Röttgen (FCI godkendt
udstillings dommer)
Evt. invitere medlemmerne af verdensforbundet.
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