REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2007 i Langhårsklubben
Søndag den 21. januar 2007 på Fjeldsted Skovkro
Deltagere:

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

Fraværende:

Henrik Blendstrup, HB

Referent:

Carsten Lundhøj

DAGSORDEN:
1-01-2007

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Dagsorden godkendes som fremsendt

2-01-2007

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 8.
december 2006
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:

Referatet blev godkendt

3-01-2007

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, sekretæren,
avlsvejleder, hvalpeformidler.
28-01-2007
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Orientering:

Formanden:
BH afgav beretning fra DKK’s formandsmøde, hvoraf skal nævnes
følgende punkter:
Der skal fremover være et interval på 6 mdr. mellem oprindelig HD
fotografering af en hund og efterfølgende omfotografering.
Omfotograferingen skal bedømmes ved nordisk ankeinstans.
Der er nedsat et schweissudvalg under DKK, med Henrik Johansen
som formand. Det politiske vedr. den fremtidige sammensætning af
udvalget, er ikke på plads endnu.
Udstillingspræmieringer tilpasses for fremtiden til FCI standarden.
Dvs. 1. 2. og 3. præmie erstattes af præmier med en anden ordlyd.
Sagen følges af BH, som giver en redegørelse når reglerne er
ændret.
Økonomiudvalget:
Afbud fra Anne Nielsen og Tine Andersen. Regnskabet for 2006
blev udleveret af BH. Regnskab og budget for 2008 vil senere blive
fremsendt til bestyrelsen, samt blive offentliggjort i februar
nummeret af Langhårsnyt.
Sekretæren:
Ingenting
Avlsvejlederen:
Der har kun været et par henvendelse til avlsvejledningen siden
sidste møde. Desværre er det svært at finde egnede hanhunde til de
avlere der har henvendt sig, idet indavlsgraden vil blive for høj,
hvis der bruges nogen af de avlsgodkendte hanhunde. Dette er et
generelt problem, da de fleste hunde der er avlsgodkendte, ligger
for tæt på hinanden genetisk.
Hvalpeformidleren:
Ej mødt.

Beslutning:

28-01-2007

Der var en del drøftelser vedr. problemet med at vores
avlsgodkendte hunde ligger for tæt på hinanden genetisk.
Drøftelserne mundede ud i nedsættelsen af et udvalg der skal
fremlægge forslag til løsning af problemet. Udvalget skal
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fremkomme med 5 velunderbyggede løsningsforslag, som
bestyrelsen efterfølgende kan vælge imellem og tage beslutning om.
Udvalget består af SD, HPL og CL.
4-01-2007

Bestyrelsens beretning for 2006.

Sagsfremstilling: Bestyrelsens beretning for 2006 har været fremsendt til
medlemmerne af bestyrelsen, til gennemsyn og godkendelse.
Drøftelse:

Der har kun været en enkelt anke over den fremsendte beretning,
idet FJD udstillingen i Vissenbjerg var glemt. Dette er der
efterfølgende rettet op på og en ny version er rundsendt.

Beslutning:

Bestyrelsens beretning for 2006 blev godkendt, efter tilføjelsen med
FJD udstillingen.

5-01-2007

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Sagsfremstilling: Der er indkommet 3 forslag til generalforsamlingen, som alle drejer
sig om indstilling af personer der er på valg til bestyrelsen.
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:

De 3 forslag en indsendt rettidigt og godkendt til offentliggørelse i
Langhårsnyts februar nummer.

6-01-2007

Evaluering af eksteriørdommer seminar

Sagsfremstilling: Der har d.d. været afholdt et eksteriørdommer seminar på Fjeldsted
Skovkro, med deltagelse af de eksteriørdommere der er godkendte
til at bedømme racen.
Drøftelse:

Seminaret var en stor succes!
Samtlige deltagende dommere gav udtryk for de havde haft en god
og lærerig dag og nogle nævnte endda, det var et eksempel til
efterfølgelse for andre klubber, at afholde et seminar som dette.
Langhårsklubbens bestyrelse var efterfølgende også enige om det
havde været en rigtig god dag, hvor det havde drejet sig om at tolke
FCI standarden for racen, således der efterfølgende opnås stor
ensartethed i bedømmelserne.

28-01-2007
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Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at seminaret bør gentages med passende
intervaller. Intervallet afhænger af problemstillinger der måtte
opstå, indstilling og uddannelse af nye eksteriørdommere osv.

7-01-2007

Schweissprøver i DKK regi og udvalg

Sagsfremstilling: Der henvises til BH’s referat fra DKK’s formandsmøde under
punktet orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:
8-01-2007

Klubbens overenskomst med DKK

Sagsfremstilling: Punktet er udsat til et senere bestyrelsesmøde.
Drøftelse:
Beslutning:
9-05-2007

FJD og 5 klub samarbejdet

Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD.
Drøftelse:
Beslutning:
10-01-2007

Langhårsnyt

Sagsfremstilling: Langhårsnyt trykkes nu på baggrund af en pdf fil som fremsendes
til trykkeriet og opsætningen udføres af Henning Juul på baggrund
grundopsætning udført af BH og CL.
Drøftelse:

Tilbud på trykning af Langhårsnyt i en 12, 16 og 20 siders version,
er fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne. Der mangler pris på
opsætning af Langhårsnyt fra Henning Juul.

Beslutning:

Henning Juul kommer med prisoplæg på opsætning af en 12, 16 og
20 siders version af Langhårsnyt.

28-01-2007
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11-01-2007

Prøver og udstillinger m.m.

Sagsfremstilling: 5 klub forårsvinderklassen 2007
Drøftelse:

Forårsvinderklassen i 5 klub regi afholdes søndag den 15. april på
terræner ved Rødekro og Tiset.
Frede Petersen, Gram er prøveleder for eftermiddagens afprøvning,
som foregår på Tiset jagtforenings arealer, med efterfølgende
afslutning i Tiset jagtforenings klubhus.

Beslutning:
13-05-2006

Fastsættelse af næste møde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Næste møde fastlægges på konstitueringsmødet, efter
generalforsamlingen 2007.

14-05-2006

Eventuelt

Sagsfremstilling: Ingen.
Drøftelse:

28-01-2007
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