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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 5-2017 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 27. oktober 2017 kl.: 16:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Hans Petter Lauridsen, HP 
 Just Mikkelsen, JM 
 Jens Jensen, JJ  
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Tommy Thomsen, TT 
 Carsten Lundhøj, CL 
     
Fraværende: Ida Thyssen, IT 
 Bent Hansen, BH 
   
   
Referent: Gitte Becher 

Referat: 

1-05-2017  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev tilføjet et pkt. 10-05-2017, generalforsamlingen 

2018. 
 
 
2-05-2017  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Underskrift på referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 2017 afholdt 7. 

august 2017. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Referatet blev underskrevet. 
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3-05-2017  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 
Orientering: Formanden: CL orienterede om muligheden for vores medlemmer 

kan deltage på Korthårklubbens seminar for opdrættere og hanhunde 
ejere. Seminaret holdes af Helle Friis Proschowsky den 3. februar 
2018 i Ejby hallen.  

 
  Næstformanden: 
 

Kassereren: HP informerede om antal medlemmer. Der er for 
øjeblikket et pænt overskud og der mangler stadig udbetaling af 
overskud fra FJD udstillingen på ca. kr. 2.000,- 

 
  Sekretæren: 
 

Avlsudvalget:  
 
  Hvalpeformidleren: Ingen henvendelser.   
  
 
4-05-2017  Opfølgning på sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Charlotte Bæk Lauritsen har meldt fra til at deltage i festudvalget i 

forbindelse med 40 års jubilæet i 2019.  
 To medlemmer der er blevet spurgt om de vil lade sig uddanne til 

markprøvedommer har begge takket nej. Vi skal have overvejet 
andre muligheder for at uddanne dommere blandt medlemsskaren. 
Tre andre blev nævnt i den forbindelse. CL kontakter. 

  
 Gratis medlemskab af klubben for første gangs hvalpekøbere må 

ikke stå alene. Vi skal have hvalpekøberne kontaktet og aktiveret til 
at deltage i træning i kredsene. For øjeblikket går for mange gode 
hvalpe ”til spilde”. 

 
 
Beslutning: Ida sender takkebrev til Jessie Borregård Madsen for hun vil dømme 

vores race og KJS hundene på FJD udstillingen 2018. 
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5-05-2017  Revidering og underskrift på forretningsorden. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der var enkelte ændringer til forretningsordenen, som blev rettet 

straks. 
 
Beslutning: Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet. 
 
 
6-05-2017  FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Drøftelse af notat og økonomioplæg til ”Ny organisation”, samt 

oplæg til nye fuldbrugsprøve regler. 
 
Drøftelse: Oplæg til nye fuldbrugsprøve regler blev gennemgået og CL tager 

Langhårsklubbens oplæg med til næste FJD mødet, hvor sagen vil 
blive drøftet. 

  
Beslutning: Notat lavet under bestyrelsesmødet vedr. ”Ny organisation”: 
 

1. Vi anser det fremtidige FJD, som specialklubbernes prøve 
organisation, der varetager vedligehold og udvikling af ”Fælles 
markprøve regler”, uddannelse og efteruddannelse af dommere 
og afholdelse af prøver. 

2. Langhårsklubben afgiver ingen politiske kompetencer ift. Til 
racen Tysk Langhår. 

3. Vi ønsker frihed til afholdelse af klub prøver og vil ikke indgå i 
en overordnet planlægning af prøvedatoer i fremtiden. Dette er et 
kardinalpunkt for klubben, som vi forventer vil blive sikret i 
overenskomst mellem det nye FJD og DKK. 

4. I første oplæg til ny organisation hed det, at specialklubberne 
skal være i centrum – det vil vi pointere må og skal være 
gældende. 

5. Vi ønsker at fremtidige disciplinærsager afgøres af DKK’s 
disciplinærnævn.  

6. DJ skal ikke kunne købe sig til plads i den nye organisation, eller 
gøre indflydelse på prøvesystemet. 

7. Det skal sikres at alle bestyrelsesmedlemmer får deres mandat 
afprøvet ved valg hvert andet år. 

8. Det skal sikres at racerne dømmes efter deres særkende. 
 
 
 



 

6. november 2017  4 

 

 
7-05-2017  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: Henvendelse fra Tonny Lønne vedr. brug af terræner hos ham. 
  
Drøftelse: Tonny Lønne har terræner til markprøve, app. prøve og slæb- og 

apporteringsprøve ved Ballum.   
  
Beslutning: JM, CL og John Møller aflægger Tonny et besøg, for at får indtryk 

af hvor stort pres der er på terrænet og hvilke muligheder vi kan få, 
samt afklaring af pris. 

  
 
8-05-2017  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
  
Drøftelse: I øjeblikket er der udfordringer i form af skiftende bestyrelser og 

vigende engagement.  
 
Beslutning: LH og CL tager kontakt til de specialklubber der er omfattet af 

samarbejdet, for at få en afklaring. Langhårsklubben fortsætter 
under alle omstændigheder med at afholde UT og AT.  

 
 
9-05-2017  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: 
 
10-05-2017 Generalforsamlingen 2018. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Generalforsamlingen afholdes søndag den 18. februar 2018i Ejby 

hallen. 
 På valg er IT, HP og LH, de modtager alle genvalg.  
 Brian Visby Hansen er blevet spurgt om han vil være dirigent igen i 

år og han har takket ja. 
 
 



 

6. november 2017  5 

 

 
11-05-2017 Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: Intet under dette punkt. 
 
Næste møde afholdes efter behov, dog senest i januar 2018. 


