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REFERAT (Offentlig) 

 
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2017 i Langhårsklubben 
 
Søndag den 19. februar 2017 kl.: 09:30 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM  
 Leif Hansen, LH  
 Bent Hansen, BH  
 Jens Jensen, JJ 
 Hans Petter Lauridsen, HP  
 Carsten Lundhøj, CL  
 Ida Thyssen, IT 
 
    
Fraværende: Gitte Becher, GB  
 Hans Bilde Sellerup, HS – har ikke ønsket medlemskab for 2017  
 
   
Referent: Ida Thyssen, IT 
 

 

Referat: 

 
1-02-2017 Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-02-2017 Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  Opfølgning på referatet fra den 4. januar 2017. 
 
Drøftelse: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået. 
 UT/AT har været oppe på generalforsamlingen i de andre klubber, der er 

med i Jagtbrugshunde.dk, uden der er sket noget. 
 Der står et eller andet sted, at specialklubberne gerne må lade grænsen 

være 24 måneder ved unghundeklasse markprøve. 
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 Regnskab for Uldum udstilling 2016 er nu på plads. Det er ikke 
prøvelederens skyld, det først er nu, det er færdigt.   

 
Beslutning: De 2 sidste referater blev underskrevet. 
 HP sender lister på nye medlemmer/nye købere til et 

kredsbestyrelsesmedlem i det område, de nye bor. 
  
  
3-02-2017 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Avlsudvalg, 

Hvalpeformidler. 
  

Orientering: Formanden: Film er nu færdiglavet – jagten på Solvig. HP 
kommenterede det. Syndes den er god, men mangler måske lidt om 
hundens søg – det kontinuerlige arbejde med hunden. Den skal på 
YouTube og på vores hjemmeside.  
CL giver fotografen 2 flasker rødvin + chokolade for arbejdet.  

 
   Næstformanden: 
 
 Sekretær: 
 
 Kassereren: Der er nu 147 medlemmer. Heraf 21 husstande. Per 31/12 

2016 var der 159 medlemmer. Flot med kun 12 i difference. 
 
 Avlsudvalget: 2 tæver er parret og 1 er på vej. 
  

Hvalpeformidleren: JM samarbejder med formanden. Der er ikke nok 
fødte hvalpe lige nu. I stedet for at nye potentielle hvalpekøbere køber en 
anden race, er der hjulpet med at finde hvalpe i Tyskland.   

 
 
4-02-2017 Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  
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5-02-2017 FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:  DJU regnskab er nu offentligt. Slæb- og Apporteringsprøveudvalg og 

fuldbrugsprøveudvalg er nu med overskud. Prøvegebyr er også steget – 
f.eks. er deltagelse på fuldbrugsprøve steget fra 1.050 kr. til 1.200 kr. 

 Adgangskrav til fuldbrugsprøve: Der arbejdes på at fremover skal man 
ikke have 1. præmie på markprøve, åbenklasse – kun 1. pr. på 
schweissprøve.  
Man skal bare ”ind over stregen” med ræven for at bestå. 
JM mener, at Fuldbrugsprøveudvalget består af de rigtige mennesker.   
Reorganisering af stående jagthundes aktiviteter: Et ad hoc udvalg med 
Jens Glavind i spidsen (tovholder) er nedsat. Se pressemeddelelse fra 
DKK, DJ og FJD. 

 
Beslutning: Langhårsklubben støtter op bag muligheden for at deltage på 

fuldbrugsprøve uden at have opnået 1. pr. på markprøve åben klasse. 
 Vi vil i bestyrelsen påvirke arbejdet med reorganisering af de stående 

jagthundes aktiviteter i en retning, så der bliver mest muligt frihed til den 
enkelte raceklub. 

  
 
6-02-2017 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: Ekstra markprøve. 
 
Drøftelse:  
   
Beslutning:  Markprøve den 18/3. Prøveleder bliver JM og terrænleder bliver LH. 

Prøven afholdes  med deltagende hunde fra Vizsla, Weimaraner, Gammel 
Dansk, KJS og selvfølgelig Tysk Langhår. 

 
 
7-02-2017 Jagtbrugshunde.dk. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  
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8-02-2017 Verdensforbundet for tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Intet at bemærke 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  
 
   
 
9-02-2017 Fastsættelse af næste møde. 
 
Næste møde aftales senere når et behov viser sig. 
 
 
10-02-2017 Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: Intet at bemærke. 
 
Drøftelse: 
 
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde for at konstituere sig.  
 
Vi blev hurtig enige om, at der ikke skulle ændres på nogle poster. 
 


