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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2016 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 17. juni 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 
 Hans Bilde Sellerup, HS 
 
    
Fraværende: Bent Hansen, BH og Jens Jensen, JJ 
   
Referent: Gitte Becher, GB og Carsten Lundhøj, CL 
 
 

Referat: 
 

 
1-04-2016  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 

 
2-04-2016  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra den 1. april 2016. 
 
Drøftelse:    
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. februar og 1. april underskrives 

ved næste bestyrelsesmøde. IT medtager udskrifter af møderne til 
underskrift. 
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3-04-2016  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Avlsudvalg, 

Hvalpeformidler. 
  
Orientering: Formanden: Orienterer om skift af kasserer siden sidste 

bestyrelsesmøde, efter dette var blevet aftalt via mail mellem 
bestyrelsesmedlemmerne. Ny kasserer er HP Lauridsen.  

  5 Klub apporteringsprøven i Midtjylland er aflyst pga. for få 
tilmeldinger. 

  Vores medlem gennem mere end 30 år, Rasmus Jensen, Ørum Djurs er 
afgået ved døden, efter længere tids sygdom – æret være Rasmus minde. 
GB har talt med Rasmus kone og kondoleret på klubbens vegne. 

  Mail fra BH blev fremvist og livlig kommenteret.  
    
  Næstformanden: 
 
  Sekretær:  
 
  Kassereren: Der er fulgt op på alle gamle medlemmer, samt de nye 

medlemmer som har ønsket medlemskab.  
  Der mangler regnskab fra Uldum udstillingen. HP følger op ved DWK’s 

formand. 
 
  Avlsudvalget: Orientering om givet dispensation ved en parring. 

Dispensationen fremgår af hjemmesiden og der er alene tale om en 
dispensation ift. annoncering af hvalpekuldet. 

 
 

4-04-2016  Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: 1) JM tager kontakt til et medlem, som har tilbudt terræner til klubbens 

hovedprøve. 
  2) CL undersøger med banken om der er nye regler. Skal hele 

bestyrelsen underskive, eller kan klubben tegnes af formand og kasserer, 
eller formand og næstformand. (Hvem tegner klubben og ændring af 
forretningsorden.) 

  3) 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. 

 
 
Drøftelse: JM har igen mødet vores medlem under en jagt og han fastholder vi kan 

låne terræn med bestand af vilde agerhøns hos ham.  
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  LH, HP har også mulighed for terræn til en markprøve. Der er god 
kontakt med en lokal jagtforening i Sønderjylland, som har terræn med 
bestand af vilde agerhøns. 

   
 
Beslutning: GB kontakter vores medlem i Holstebro området, for at aftale næremere. 

Vi vil gerne se terrænerne i efteråret og umiddelbart efter høst. 
  JM følger op på terræn i Sønderjylland.  
  Vedr. banken og hvem der tegner klubben, så er dette udskudt til næste 

møde. 
  GB og CL deltager i et DKK møde den 3. september, hvor emnet er 

sociale medier og konflikthåndtering. Efter dette møde arbejdes der 
videre med ideen om at Langhårsklubben skal på FB, med henblik på at 
lave små filmklip og generel information til medlemmerne. 

 
 

5-04-2016   FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Ny formand i Münsterländerklubben. 

  5 klub bestyrelsesmøde. 
  Skal udenlandske købere af hvalpe i Danmark have et gratis 

medlemskab kalenderåret ud?  
 
Drøftelse: Referatet fra det seneste 5 klub bestyrelsesmøde blev gennemgået. HP 

skal huske at følge op på mikrofon i Uldum hallen ved næste 5 klub 
møde. 

  Børge Wæverstrøm kan muligvis skaffe terræn til en schweissprøve, 
hvis vi ikke længere kan få terrænet i Dianalund.  

  Valg til DKK’s bestyrelse i 2017 har været drøftet på seneste FJD møde 
og CL har sagt under mødet, at vi ikke ønsker at indgå i nogen alliancer 
vedr. valg til DKK og at vi fint kan anbefale en ikke stående 
jagthundemand, hvis han vil tale Langhårsklubbens sag.  

 
Beslutning: Ny formand i DMK er ikke en sag til drøftelse i Langhårsklubben. Vi 

tager dette til efterretning og i modsætning til andre klubber i FJD, så 
blander vi os ikke i andre klubbers interne anliggender. 

  IT følger op på terræn til 5 klub schweissprøven på Sjælland. 
  Forslag fra Flemming Østergård til temadag i FJD blev drøftet og det 

blev besluttet at vi melder fra til dette. 
  Vi fastholder at udenlandske hvalpekøbere kan får gratis medlemskab 

dette år ud, da vi har glemt at tage hensyn til dette, da vi besluttede gratis 
medlemskab til første gangs hvalpekøbere. Fra og med 2017, skal der 
betales pensionist pris (pt kr. 200,-) hvis de udenlandske første gangs 
hvalpekøbere skal hav medlemskab.   
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6-04-2016  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: Schweissprøverne den 7. maj, FJD-udstillingen den 12. juni 
 
Drøftelse: Schweissprøven i Pamhule gav ikke mange præmieringer i år. Årsagerne 

kan være mange, men det tørre terræn efter lang tid uden regn, gør 
sikkert forholdene vanskeligere. Der var dog god stemning og prøven 
giver også et godt overskud.  

  Prøven i Dianalund havde kun 5 deltagere, da det er holdningen at dagen 
ellers bliver for lang. God stemning og overskud. 
FJD udstillingen forløb fint, god stemning blandt både hunde og 
mennesker, god bedømmelse af Svend Otto Hansen. 

  Drøftelse af om vi Langhårsklubben skal holde en avlskåringsudstilling, 
hvor der gås i dybden med hver hund. Spørgsmål; udvander vi FJD og 5 
klub udstillingerne? Er det noget vores avlere er interesseret i? Drøftes 
igen på næste møde.  

 
 
Beslutning: Prøven i Pamhule 2017 er fastsat til den 6. maj.  
  Det indskærpes over for prøvelederne generelt, at de minder 

prøvedeltagerne om at blive til prøven er slut, så man kan være med til at 
hylde de præmierede hunde. Dette vil vi arbejde på i Langhårsklubben 
fremover. 

 
 
7-04-2016  Jagtbrugshunde.dk. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Wolf Schmidt-Körby er villig til at hjælpe med uddannelsen af dommere 

til anlægsprøverne. Han vil gerne holde foredrag om historikken bag 
prøverne og hvordan man dømmer anlæg og ikke indlæring. 

   
Beslutning:   
 
 
8-04-2016  Verdensforbundet for tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Der bliver møde i verdensforbundet den 15. september, samtidig med 

den  internationale fuldbrugsprøve i Ebrach fra den 15 – 19. september. 
Hvem tager med? 

Beslutning: CL har tilmeldt tre danske deltagere til den int. fuldbrugsprøve i Ebrach, 
men har ikke hørt derfra endnu.  

 HP og IT tager med til Ebrach. 
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 Den nye formand for Deutsch Langhaar verband, Leo Schmieg, er 
foreslået som præsident for verdensforbundet og Gerwin Günter som 
livslang æres præsident. CL har skrevet til verdensforbundet, at 
Langhårsklubben støtter forslaget. 

 Der er Schorlemer HZP i Glückstadt (Slesvig-Holsten) fra den 5. til den 
8. oktober, hvor vi kan deltage med hunde.   

 
9-04-2016  Hvordan får vi fat i stof til Jagthunden? 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Det er svært at skaffe stof til Jagthunden, hvad gør vi? 
 
Beslutning:  Billeder siger mere end ord, så tag endelig nogle billeder og send dem til 

IT og GB. GB prøver at opfordre medlemmerne til at sende billeder til 
hende af deres hunde. Det skal helst være billeder med liv i, hvor 
hundene udfører opgaver, løber, svømmer osv. 

  IT laver en årskalender med deadline for hvornår der skal annonceres for 
prøver og udstillinger.     

 
 

10-04-2016  Fastsættelse af næste møde. 
 
  Næste møde er ikke fastlagt, holdes efter behov. 
 
 
11-04-2016  Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: 


