
   
 

19. januar 2018  1 

 

 

REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2018 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 19. januar 2018 kl.: 16:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Hans Petter Lauridsen, HP 
 Just Mikkelsen, JM 
 Jens Jensen, JJ  
 Ida Thyssen, IT 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Tommy Thomsen, TT 
 Carsten Lundhøj, CL 
     
Fraværende: Bent Hansen, BH 
     
Referent: Ida Thyssen 

Referat: 

1-01-2018  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-01-2018  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-01-2018  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Vi skal have set på en ny hjemmeside. Den vi har nu er 
fra 2012 og ikke sikker nok. Der er nogle Nordmænd, der har været 
inde på vores medlemsliste ”bag om”. Dette skulle kun være muligt 
for medlemmer af Langhårsklubben. På grund af 
personbeskyttelsesloven og ny EU-personlov er det ulovligt. 

 
  Næstformanden: 
 

Kassereren:  
 
  Sekretæren: 
 

Avlsudvalget: GB har været i kontakt med en svensk dame, der 
ønsker at bruge Sjørslev’s Figo på deres tæve. 
 
CL skriver til Norge for at fortælle, hvordan vi ønsker at samarbejde 
mht. avl (hjælp til udvælgelse af hanner). 
 
Hvalpeformidleren: JM har hjulpet med at får solgt de sidste hanner 
der havde nået 8 ugers alderen.  

  
 
4-01-2018  Opfølgning på sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  HP takker nej til dommeruddannelse som markprøvedommer. 

 
Man har endnu ikke fået set på Tonny Lønnes arealer, men dette vil 
ske ved lejlighed hen over foråret. 
 
Der mangler folk, der vil arrangere sig i aktiviteterne UT og AT. 
 
UT og AT skal ligge så tæt på de tyske prøver som muligt med 
hensyntagen til dansk lovgivning 
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Beslutning:  
 
5-01-2018  FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: FJD – den nye organisation. 
 Prøver i 5 klub regi. 
 
Drøftelse: Referat fra møde den 11. december 2017 blev gennemgået. CL giver 

en dybere forklaring om organisering af det nye FJD/DJU til 
generalforsamlingen. 

 
De forskellige prøver i 5-klubsamarbejdet bliver evalueret på 5-klub 
mødet. Vinderklasse på Samsø, Schweissprøverne Øst og Vest, 
Certifikatudstilling Øst og Vest i 2017, er forløbet som de skal. 
 
Forårsvindermarkprøve og vores hovedprøve oprettes af CL på 
hundeweb. Knud Føns og Bjarne Nürnberg er dommer på 5 klub 
vinderklasse.  
 
IT opretter Schweissprøverne på Hundeweb. 
 
Apporteringsprøve Øst har Anne og Claus Secher som prøveledere. 
Apporteringsprøven i Jylland afholdes ved Tørring. 
 
Der skal trykkes nye diplomer. Det klarer Kim Sørensen. 
 
Holger Pedersen afholder Vinderklassemarkprøve på Samsø den 30. 
september 2018. 

  
Beslutning:  
 
6-01-2018  Generalforsamlingen den 18. februar. 
 
Sagsfremstilling:  
  
Drøftelse:  
  
Beslutning: Bestyrelsen mødes kl. 10.00 til bestyrelsesmøde sammen med 

ordstyrer og referent. 
 
Charlotte Bech Lauritsen kan ikke være referent. Derfor spørger CL 
om Liljan Gram Petersson vil være referent i stedet.  
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GB bestiller flere lodder til vores amerikanske lotteri. 
 
CL køber 12 fl. rødvin. Der skal være 2 flasker vin til ordstyrer og 2 
flasker til referent. Resten skal bruges til lotteriet. 
IT bestiller morgenmad til 10 personer (BH kommer ikke) og 
frokost - smørrebrød til 12 personer. Husk også at der skal være en 
sildemad og en snaps. 
 
Der skal ligeledes bestilles kringle og kaffe til generalforsamlingen. 
 
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 
 
Nåle: 25 års medlemskab. Ifølge JM er der kun Christian Hjortlund, 
der skal have guldnål. IT skriver et brev til ham. 
 
Der skal bruges sølv og guldnåle til Blocks Mindepokal, 1. pr. på 
Fuldbrugsprøve og DKJCH. 
 
GB skal have Fuldbrugsprøvepokalen. 
 
På næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skal 
proportionerne til Blocks Pokal revideres. Man skal både kunne få 
point for danske og udenlandske prøver, for eksempel 
Fuldbrugsprøve, danske UT og AT og tyske VJP og HZP samt 
Schorlemer HZP. 
  

 
7-01-2018  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
  
Drøftelse: Idet der formentlig bliver flere prøver i fremtiden, skal vi prøve på 

at få flere af vores medlemmer være mere aktive, fx til at finde 
arealer. Vi skal være opmærksomme på, at hvis der trænes på 
arealer, der bagefter bruges til markprøve, betyder det færre fugle og 
fugle som sidder løst. 

 
 
Beslutning: JM, husk fuldbrugsprøvepokal, samt Blocks Minde Pokal til 

generalforsamlingen. 
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Dommerne er på plads til Hovedprøven. Dommerne får at vide, at 
hundene skal stoppes i et slip, når de har været i kontakt med fugl.  

 
 
8-01-2018  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling: Information fra seneste møde i Jagtbrugshunde. 
 
Drøftelse: GB er midlertidig sekretær indtil en ny findes. Der skal ske en 

overdragelse fra Johanna Jongstra til GB. 
 
Der bliver 4 UT-hold på Sjælland, 1 hold på Langeland, 2 hold i 
Odder, Østjylland og 1 hold på Fyn ved Søndersø. 
 
På grund af sen indkaldelse til møde om forberedelse til UT-
prøverne er annoncen i Jagthunden blevet en kort notits.  

 
 
Beslutning: Vi blev enige om at skrive til hvalpekøbere, hvor deres hund er født 

efter oktober 2016, hvor vi opfordrer dem til at deltage på UT-
prøverne. GB skriver/henvender sig til potentielle deltagere. GB får 
navne af HP. 

 
 
9-01-2015  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Information. 
 
Drøftelse:  Der er generalforsamling i verdensforbundet den 16. marts og dagen 

efter er der generalforsamling i det tyske forbund. Vi er inviteret til 
begge dage.  

 
Beslutning: CL og GB deltager på generalforsamlingerne i Tyskland. 
 

Den 17. marts er der også formandsmøde i DKK. CL kan ikke 
deltage, idet han jo er i Tyskland. JJ deltager i stedet 

 
10-01-2018 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde bliver den 18. februar, kl.: 10:00 – lige inden 
generalforsamlingen. 
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11-01-2018 Eventuelt. 
 
Drøftelse: Schweissprøverne – hvordan får vi de små hunde, hunde, der ikke 

skal bruges til schweissarbejde, over på den nye sporprøve i stedet?  
 
 


