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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2016 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 1. april 2016 kl.: 16:30 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Ida Thyssen, IT 
 Just Mikkelsen, JM 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Hans Petter Lauridsen, HP 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Marie-Louise Thane Kallehave, ML 
 Hans Bilde Sellerup, HS 
 
    
Fraværende: Bent Hansen, BH og Jens Jensen, JJ 
   
Referent: Carsten Lundhøj, CL 
 
 

Referat: 

 
1-03-2016  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 

 
 
2-03-2016  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra den 28. februar 2016, samt opfølgning på 

referatet fra generalforsamlingen samme dag. 
 
Drøftelse:  JM mener årsberetningen overfor medlemmerne var meget lang og 

indeholdt for omfattende oplysninger. Der har ikke været nogen 
reaktioner efterfølgende fra medlemmerne.  

  Det amerikanske lotteri gav kr. 4.000,- i overskud. 
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  Der bør fremover være indslag på generalforsamlingen, som kan 
tiltrække flere medlemmer, f.eks. noget om anlægsprøverne. 

  LH foreslår at opdrætterne betaler det første års medlemskab for nye 
hvalpekøbere med kr. 100,- og klubben for det efterfølgende år.   

 
Beslutning:  Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. februar underskrives ved næste 

bestyrelsesmøde. 
  Årsberetningen skal indeholde komplette oplysninger om årets forløb på 

godt og ondt, da det er bestyrelsens rapportering tilbage til 
medlemmerne. Årsberetningen sættes jo også til afstemning på 
generalforsamlingen. 

  LH’s forslag om betaling af medlemskab de første to år bliver for dyrt, 
men det blev besluttet at give nye førstegangs hvalpekøbere gratis 
medlemskab, i det år hvor de har købt hvalp. GB laver et dokument hvor 
de nye hvalpekøbere giver kontaktoplysninger og skriver under på de 
ønsker medlemskab af klubben. GB står for at fremsende dokumentet til 
avlerne, som har hvalpekuld liggende. 

 
 
3-03-2016  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Avlsudvalg, 

Hvalpeformidler. 
  
Orientering:  Formanden: Der bliver møde i verdensforbundet den 15. september, 

samtidig med den internationale fuldbrugsprøve i Ebrach fra den 15 – 
19. september. 

  Deutsch Langhaar Verband har fået ny formand, det blev Leonhard 
Schmieg. 

  
  Næstformanden: 
 
  Sekretær: Der var et lille overskud på 5 klub udstillingen på Sjælland og 

det selv om der var brugt en del penge på indkøb af nyt tæppe. 
 
  Kassereren: 
 
  Avlsudvalget: Henvendelse fra et ikke medlem. Der er givet et skriftligt 

svar, hvor det begrundes hvorfor hans tævehund ikke bør parres. 
Databasen er kørende og der arbejdes på at få overført data fra Lifeline. 
Dette er et stort arbejde, men det er valgt at udføre arbejdet, da disse 
data er en væsentlig del af Langhårsklubbens historie. 
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4-03-2016  Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Hvad kan vi gøre yderligere for at promovere racen og hvad kan vi gøre 

yderligere for vores medlemmer. 
 
Drøftelse:  Drøftelser: Artikler i forskellige jagtblade, raceportræt sendes til 

forskellige medier, film på YouTube, Facebook, link til avlernes private 
hjemmesider.  

 
Beslutning:  Der skal laves små filmklip til YouTube og til hjemmesiden, lignende de 

klip som man kan se på Facebook i Tyskland. 
  GB undersøger til næste gang, hvordan en Facebook gruppe under 

Langhårsklubben kan organiseres og styres. 
  Efter afstemning blev det besluttet, at nugældende regler for link til 

avlernes private hjemmesider fastholdes. 
 
 
5-03-2016   FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: DJU har varslet gebyrstigninger på en række prøver. 
   
  Ønsker vi at være medlemmer af FJD og skal formanden underskrive 

vedtægterne ved næste FJD møde? 
 
Drøftelse:  LH spørger til hvad DJU gebyret går til. Det drøftes og konklusionen er 

det går til driften af DJU, bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, løn til 
sekretæren m.m. IT oplyser at når man opretter udstillinger på 
hundeweb, så er der mulighed for at tage et mindre beløb end det der 
kommer frem som standard. Man må altså gerne tage mindre end default 
beløbet.  

  Der var en dårlig lyd i højtalerne ved 5 klub udstillingen i Uldum hallen. 
CL mener mikrofonen, som var en bordmodel, var vanskelig at styre. 

 
Beslutning:  Det blev besluttet at fortsætte medlemsskabet af FJD.  
  HP overtager opgaverne i 5 klub bestyrelsen og CL fremsender referater 

til HP fra de seneste bestyrelsesmøder i 5 klub, samt tilskriver 5 klub 
bestyrelsen om, at det er HP der kommer fremover. 

  HP drøfter med 5 klub bestyrelsen om der kan skaffes en håndholdt 
mikrofon til udstillingen i Uldum 2017. 

 
 
6-03-2016  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: Der skal findes nyt terræn til hovedprøven i 2017. 
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Drøftelse:   
 
Beslutning:  JM tager kontakt til et medlem, som har tilbudt terræner til klubbens 

hovedprøve. Der skulle være en god bestand af agerhøns. 
  IT opretter 5 klub schweissprøven i Pamhule på hundeweb. 
 
 
7-03-2016  Klubbens forretningsorden og hvem tegner klubben. Vedtægter skal 

ændres. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  CL undersøger med banken om der er nye regler. Skal hele bestyrelsen 

skrive under, eller kan klubben tegnes af formand og kasserer, eller 
formand og næstformand. 

 
 
8-03-2016  Avlsudvalg – hvem skal være i udvalget den næste periode? 
 
Sagsfremstilling: Skal de nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætte i avlsudvalget? 
 
Drøftelse:  CL forslog at GB, LH og CL fortsætter i avlsudvalget. 
 
Beslutning:  Det blev vedtaget at GB, LH og CL fortsætter i avlsudvalget. 
 
 
 
9-03-2016  DDPK har forladt FJD samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: DDPK har efter en forespørgsel blandt deres medlemmer besluttet at 

forlade FJD samarbejdet. 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  Bestyrelsen vil ikke kommentere på denne beslutning, det er alene en 

sag for DDPK. 
 
 
10-03-2016  Hvordan vil vi forholde os til parringer med norske hunde. De er som 

bekendt nu medlem af verdensforbundet for Tysk Langhår. 
  
Sagsfremstilling: Norge er blevet optaget i verdensforbundet og vi skal derfor forvente en 

vis efterspørgsel på danske avlshanner.  
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Drøftelse:  Det blev drøftet hvordan vi vil forholde os til henvendelse om 
avlspartner fra Norge. CL mener vi skal være åbne, som tyskerne var 
det, efter vi var med til at etablere verdensforbundet. 

 
Beslutning:  Vi følger de samme regler som gælder for Danmark, når en Tysk 

avlspartner ønskes anvendt i den danske avl. Det betyder vi ikke 
forholder os til regler for frigivelse til avl i Norge, men at vi ønsker en 
erklæring der viser, at den norske avlspartner ikke er bærer af genet for 
gul pels. 

 
 
11-03-2016  Fastsættelse af næste møde. 
 
  Næste møde afholdes i Ejby hallen den 17. juni kl.: 16:30 
 
 
12-03-2016  Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: 


