REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2006 i Langhårsklubben
Onsdag den 1. marts 2006 på hotel Hedegården Vejle
Deltagere:

Bent Hansen, BH
Just Mikkelsen, JM
Henrik Blendstrup, HB
Svend Due, SD
Henning Kristensen, HK
Hans Petter Lauridsen, HPL
Carsten Lundhøj, CL

Fraværende:

Ingen

Referent:

Carsten Lundhøj

DAGSORDEN:
1-01-2006

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Der var ønske om yderligere 2 punkter til dagsordenen.

Beslutning:

Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 2 nye punkter – punkt
6a og 7a.

2-01-2006

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 29.
november 2005
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet

3-01-2006

Konstituering af bestyrelsen

Sagsfremstilling: Iht. klubbens vedtægter § 8 stk. 2, konstituer bestyrelsen sig selv
med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
15-03-2006
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Drøftelse:

BH havde sikret sig opbakning til fortsættelse af det nuværende
økonomiudvalg, bestående af Anne Nielsen og Tine Andersen, for
yderligere et år.

Beslutning:

Det nuværende økonomiudvalget forsætter yderligere et år.
Bestyrelsens sammensætning:
Formand:
Næstformand;
Kasserer:
Sekretær:
Hvalpeformidler:
5 klub & FJD:

4-01-2006

Bent Hansen
Just Mikkelsen
Økonomiudvalg bestående af Anne Nielsen
og Tine Andersen
Hans Petter Lauridsen
Henrik Blendstrup
Carsten Lundhøj

Beslutning om håndtering af konklusionerne på fremstillingerne

Sagsfremstilling: På baggrund af de af DKK offentliggjorte konklusioner på
fremstillingerne af hvalpe efter Xilloe v.d. Kreppelseheide, skal
bestyrelsen tage beslutning om der skal foretages yderligere
restriktioner overfor disse hunde.
Drøftelse:

Det drøftes om Langhårsklubben skal få alle hvalpe avlsspærret
indtil de har opnået en 2. præmie på en DKK anerkendt udstilling,
evt. ved at spørge klubbens medlemmer ved en urafstemning.

Beslutning:

Langhårsklubben tilslutter sig DKK’s stambogsføringsregler punkt
10, som vil være gældende efter først kommende bestyrelsesmøde i
DKK, iflg. aftale mellem Anette Bak Frederiksen og Bent Hansen.

5-01-2006

Eksteriørdommerseminar

Sagsfremstilling: Efterfølgende fremstillingen af hvalpe efter Xilloe v.d.
Kreppelseheide, har der fra flere sider været anbefalet et
eksteriørdommerseminar. BH og CL blev bekendtgjort med dette
under et møde hos DKK, hvor også muligheden for at DKK og
Langhårsklubben afholder et fælles seminar blev drøftet.
Drøftelse:

Der var bred enighed om, at et fælles seminar er at foretrække.

Beslutning:

BH anmodes om at sætte dette i værk hurtigst muligt.

15-03-2006
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6-01-2006

Blochs mindepokal

Sagsfremstilling: Pga. manglende opdatering af DKK’s præmieringslister, kan der
opstå misforståelser i forbindelse med udeling af årspokaler.
Eksempelvis mangler DKK’s lister for Ulrik Kristiansens hund
Frede fan’e Swadde, både en 1. præmie på åben klasse markprøve,
samt en 1. præmie på fuldbrugsprøve opnået i 2005, hvorved
Bloch’s mindepokal var på vej til at blive uddelt til fejl hund/fører.
Drøftelse:

Der var bred enighed om, at det er vanskeligt at administrere
uddeling af årspokaler, når man ikke kan stole på DKK’s lister.

Beslutning:

BH tager dette op på DKK’s formandsmøde og medtager
dokumentation for fejlene.
Ulrik Kristiansen hædres i næste nummer af Langhårsnyt med
billede og tekst, idet han ikke blev hædret ved klubbens
generalforsamling.

6a-01-2006

Prøver, udstillinger og klubbens pokaler

Sagsfremstilling: Der findes i dag kun en pokal til uddeling på fuldbrugsprøver. (En
er blevet væk)
Drøftelse:

I 2006 vil der blive afholdt 5 fuldbrugsprøver og der var enighed
om vi skal have en pokal til hver af prøverne, som kan uddeles til
den Langhårede hønsehund, der bliver bedst præmieret.

Beslutning:

BH undersøger pris på pokaler til de 4 prøver vi ikke har pokaler til.
Den eksisterende pokal bruges til den nordjyske prøve.
CL skænker en pokal til den sønderjyske prøve.
HB skænker en pokal til den midtjyske prøve.
BH skænker en pokal til den sjællandske prøve.
HPL skænker en pokal til den fynske prøve.

7-01-2006

Post til og fra klubben

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

15-03-2006

Der er ikke kommet svar på klubbens henvendelse til DKK vedr.
Ændringer i klubbens vedtægter § 6, samt eksklusionsparagraffen
der blev vedtaget på generalforsamlingen.
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Karin Høj er blevet godkendt son eksteriørdommer for Langhåret
hønsehund
Beslutning:
7a-01-2006

Nedsættelse af udvalg til revidering af klubbens folder

Sagsfremstilling: Klubbens nuværende folder trænger til at blive opdateret med ny
tekst og billeder.
Drøftelse:
Beslutning:

Udvalget består af HB, HK og CL

8-01-2006

Fastsættelse af næste møde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Onsdag den 19. april kl.: 18:00 på hotel Hedegården i Vejle

9-01-2006

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

CL sender mail til BH vedr. klubbens hovedprøve, så den kan
annonceres på hjemmesiden.
HB fremsender det nye logo til DJU, FJD, Henning Juul og
klubbens bestyrelsesmedlemmer.

15-03-2006
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