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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 5-2016 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 21. oktober 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: 
 

 
1-05-2016  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 

 
2-05-2016  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt 

underskrive referater fra tidligere bestyrelsesmøder i år. 
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra den 28. juni 2016. 
 
Drøftelse:    
 
Beslutning: Referater fra tidligere bestyrelsesmøder i år blev underskrevet. 
   
  
 



 

21. oktober 2016  2 

 

3-05-2016  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Avlsudvalg, 

Hvalpeformidler. 
  
Orientering: Formanden: Langhårsklubbens tidligere formand Georg Tronier er 

afgået ved døden. CL deltog i bisættelsen og der var indkøbt en pæn 
krans med bånd hvorpå der var skrevet ”En sidste hilsen fra 
Langhårsklubben” Æret være Georg Troniers minde. Vi vil mindes 
Georg med 1 min. stilhed til generalforsamlingen. 

 Vi deltog på int. fuldbrugsprøve i Ebrach/Bayern med tre hunde og et 
flot resultat til følge. HP skriver et indlæg om prøven til Jagthunden. 

 CL orienterede om valg til DKK’s bestyrelse og det blev efterfølgende 
besluttet at vi ikke vil pege på en bestemt kandidat, men lade det være 
op til medlemmerne hvem de vil stemme på. 

    
  Næstformanden: 
 
  Sekretær: IT spørger om samtlige resultater oplyses på hjemmesiden ved 

annoncerede parringer og hvalpekuld. Det bekræftes. 
 
  Kassereren: Der er et overskud på 5 klub vinderklassen på kr. 685,- Det 

er et flot resultat. Der mangler stadig udbetaling af overskud fra Uldum 
udstillingen 2016. Vi er nu oppe på 159 medlemmer af klubben. 

 
  Avlsudvalget: Orientering om bestået AT ikke giver adgang til 

brugshundeklasse udstilling i lighed med bestået HZP. CL laver forslag 
til ændring som fremsendes til bestyrelsen for godkendelse, inden 
indsendelse til DKK.  

 
  Hvalpeformidleren: Der er forespørgsler på hvalpe. Der er planlagte 

parringer og hvalpe forventes til foråret. Følg med på hjemmesiden. 
 

 
4-05-2016  Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: 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.) 

  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. 
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Drøftelse: Møde ved DKK vedr. sociale medier og konflikthåndtering blev aflyst 
pga. for få deltagere.  

   
 
Beslutning: Vedr. banken og hvem der tegner klubben, så er dette udskudt til næste 

møde. 
  Der arbejdes videre med ideen om at Langhårsklubben skal på FB, med 

henblik på at lave små filmklip og generel information til medlemmerne. 
 

 
5-05-2016   FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Manglende referat fra sidste 5 klub møde og manglende betaling fra 

Uldum udstillingen. 
 Ekstra regning fra FJD, se mail af 8. oktober.  
 Årshjul til Jagthunden fra IT. 
 Orientering om at DJU har forsøgt at udelukke DDPK fra at afholde 

prøver under fælles markprøveregler efter de er udtrådt af FJD 
samarbejdet, 

 Hævelse af unghundeklasse fra 24 mdr. til 36 mdr.  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: HP følger op på manglende betaling fra Uldum udstillingen og referat 

fra seneste 5 klub møde.  
 Ekstra regning til FJD vil blive betalt. Tilskud til VM vil blive betalt 

under protest og IT udformer i brev til FJD, idet vi ikke kan være med til 
at støtte prøver med udsætning af fugl på dagen foran hundene. Den 
slags står i skærende kontrast til DJU’s opfordring til, 
markprøvedommere skal angive ulovlig udsætning ved afholdelse af 
markprøver, jf. brev fra DJU til markprøvedommerne. 

 IT har fremsendt årshjul til Jagthunden som skal bruges som 
huskeseddel fremover. 

 Hævelse af aldersgrænsen for deltagelse i unghundeklasse markprøve er 
ikke noget vi kan billige i Langhårsklubben. Vedtagelsen af 
regelændringen er foretaget uden specialklubberne er blevet hørt og det 
findes fuldstændig uacceptabelt. Ved drøftelse på kommende FJD møde 
går vi imod beslutningen, da vi ikke vil være med til at fremme 
udresserede og ikke dressurbare hunde på prøverne. 
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7-05-2016  Vores generalforsamling 2017. 
 
Sagsfremstilling: Planlægning af generalforsamlingen i 2017.  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  Generalforsamlingen i 2017 afholdes den 19. februar kl.: 13:00 
  Forslag til ordstyrer: Brian Visby Hansen, CL spørger.  
  Forslag til referent: Charlotte Bæk Lauridsen, HP spørger. 
  På valg er: GB, JJ, JM og CL, alle modtager genvalg. 
  CL laver officiel indbydelse til generalforsamlingen.  
  Forslag til generalforsamlingen skal være indkommet senest den 8. 

januar 2017. 
  CL laver oplæg til ændring af avlsreglerne, så bestået UT og AT giver 

avlsgodkendelse i lighed med bestået VJP og HZP. 
  Blochs mindepokal og fuldbrugsprøvepokalen: IT laver point 

sammentælling til næste møde, samt laver overblik over uddeling af 
guld- og sølvnåle iht. bestemmelserne. 

  25 års jubilæer undersøges af HP i samarbejde med JM og meddeles IT, 
som medtager dem i nåle oversigten. 

  CL inviterer Palle Jørgensen til at holde et indlæg om avlsprøverne ved 
generalforsamlingen. 

 
 

8-05-2016  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: Hovedprøven 2017 og ekstra markprøve. 
 
Drøftelse:   
   

 
 
Beslutning: Prøveleder til hovedprøven er JM, som undersøger mulighederne for 

terræn og mødested i Sønderjylland. Datoen er fastlagt til den 25. marts. 
 Forslag til dommere: Bjørn Hemme, Tommy Hougård og Bjarne 

Nürnberg 
 
 Der laves markprøve ved Arne Schmidt i Vemb med GB som 

prøveleder. Datoen er fastlagt til den 11. marts. Der laves træning med 
fugletælling inden prøven, så vi ved om der findes parhøns og evt. 
fasaner.  

 Forslag til dommere: Knud Føns og Gorm Henriksen 
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9-05-2016  Jagtbrugshunde.dk. 
 
Sagsfremstilling: Forberedelse til næste møde i jagtbrugshunde. 
 
Drøftelse: Terrænerne til de afholdte UT og AT har ikke været gode og der er brugt 

for meget tid på at få vist standen, som har gået ud over tiden til 
afvikling af resten af prøverne.  

 
Beslutning:  Der skal sættes gang i dommeruddannelsen. 
  CL tager kontakt til sammenslutningen for at få afholdt et møde snarest. 
  Der skal iværksættes træning i klubregi forud for UT og AT, så hundene 

er bedre forberedt på prøverne.  
  Prøvereglerne bør ændres så det er hundeførerne der selv skyder for sin 

hund. 
  Der skal være mere vildt på prøveterrænerne og prøverne skal 

planlægges så markarbejdet kan afsluttes hurtigst muligt og uden 
hundene bliver belastet, før afvikling af slæb- og vandarbejde. 

 
 
10-05-2016  Verdensforbundet for tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Certificering af de tyske jagtbrugshunderacer og møde i 

verdensforbundet i forbindelse med int. fuldbrugsprøve i Ebrach. 
 
Drøftelse: Information fra mødet i verdensforbundet: CL foreslog på mødet i 

verdensforbundet, at der laves en fælles prøve.  Når begge hunde der 
indgår i en parring har bestået prøven, kan de viderebringe retten til 
hvalpe kan få et stempel i stambogen der fortæller, at hunden er avlet 
efter moderlandets bestemmelse for avl med Tysk Langhår.  

 Der holdes fremover møde i verdensforbundet hvert år.  

Beslutning:  
   

 
11-05-2016  Fastsættelse af næste møde. 
 
  Næste møde afholdes onsdag den 4. januar 2017 i Ejby hallen. 
 
 
12-05-2016  Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 


