REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2011 i Langhårsklubben
Fredag den 15. april 2011 kl.: 16:00 i Ejby hallen
Deltagere:

Bent Hansen, BH
Jens Chr. Jensen, JJ
Just Mikkelsen, JM
Kim Lybker, KL
Niels Grønbæk, NG
Leif Hansen, LH
Jørgen Larsen, JL
Carsten Lundhøj, CL

Fraværende:

Ingen

Referent:

Lone Lærke

DAGSORDEN:
1-02-2011

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Dagsorden godkendes som fremsendt.

2-02-2011

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

23-05-2011

Ingen
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Beslutning:

Der er ingen indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den
20 -02- 2011

3-02-2011

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren,
avlsudvalget, hvalpeformidleren.
Orientering:

Formanden:
− DKK har fremsendt invitation til en eksteriørdommer i
Sydafrika, om at dømme samtlige racer indenfor gruppe 7
den 22 – 24. april i Næstved. Langhårsklubben har tilskrevet
samme dommer med vores kommentarer til FCI standarden.
− Den 24. februar har BH sendt brev til Christoph Rabeler i
Tyskland, for at høre om muligheden for, at vi kan anvende
den Tyske database. Christoph Rabeler har den 18. marts
fremlagt forespørgselen i den tyske hovedbestyrelse, som har
modtaget anmodningen positivt og uden betænkeligheder.
Opdateringer til databasen kan modtages pr e-mail 2 gange pr
år. Prisen er ca. euro 100,- pr år. Før der gives tilsigelse vil
LHK’s bestyrelse gerne se hvordan databasen fungerer, det er
tanken, en den tyske database skal være et supplement til
DKK’s hundweb, samt vores egen database. BH undersøger
den nøjagtige pris for databasen, samt opdateringer.
− Der er kommet tilbud på et klub administrationsprogram. JM
ser på dette. Det vil være vigtigt, at vi eksempelvis kan se
runde fødselsdage og jubilæer m.m.
− Jakke/hattemærker i stof – det er besluttet at der bestilles 400
stk. med vores nye logo i en størrelse på 8 cm. I diameter. BH
følger op på dette. JM følger op på sølv og guld nåle.
− Fremover kan der bestilles det antal foldere vi har behov for
og vi betaler stykvis.
− Henning Juul vil afholde en mentalprøve iht. DKK’s regler.
Prøven foreslås afholdt indenfor de første 14 dage af
september. BH formidler dette.

Næstformand: Intet nyt
Kassereren:
− Der er for tiden et bankindestående på kr. 78.000,- og
en kassebeholdning på kr. 2.000,− Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmer får betaling
for kørsel til arrangementer udenfor klubbens regi. Det
23-05-2011
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drejer sig om betaling af bro og færge, samt km penge
takst iht. DJU’s afregning for markprøvedommere, som
pt er kr. 2,50 pr kørt km. Der afregnes dog ikke med de
fast betalte kr. 200,- som gælder for
markprøvedommere.
Sekretæren: Intet nyt
Avlsudvalget:
− Der har været 3 henvendelse angående avl, som alle er
behandlet.
− Der har været en henvendelse om avl med en hanhund med
meget lavt HD indeks. JM går videre med henvendelsen,
således avlsudvalget holdes udenfor, selvom der har været
rettet henvendelse der. (Dette blev besluttet af bestyrelsen)

4-02-2011

Evaluering af generalforsamlingen

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Der var udbredt tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen.
Forslag om at inddrage generalforsamlingen i drøftelser omkring
klubbens fremtid – hvad vil vi med Langhårsklubben.

Beslutning:

Amerikansk lotteri gentages til næste år.

5-02-2011

Klubbens hjemmeside

Sagsfremstilling: Ny hjemmeside/ domænenavn
Drøftelse:

Der er købt abonnement til en ny hjemmeside hos one.com og
arbejdet med udformningen af den nye hjemmeside er i gang.

Beslutning:
6-02-2011

Langhårsklubbens forretningsorden

Sagsfremstilling: En ny udgave af forretningsordenen blev omdelt.
Drøftelse:

23-05-2011

Der var en del ytringer til den omdelte forretningsorden, med
forslag til ændringer.
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Beslutning:

Alle i bestyrelsen forholder sig til det omdelte materiale og
forbereder sig på hvad man ønsker rettet til næste bestyrelsesmøde.

7-02-2011

Invitation til overværelse af unghundeprøve i Tyskland

Sagsfremstilling: Igennem FJD har klubben modtaget invitation til overværelse af en
unghundeprøve (VJP prøve) ved JGV Slesvig – Holsten.
Drøftelse:

Der er pt tilmeldt 20 deltagere fra de kontinentale klubber under
FJD

Beslutning:

Fra Langhårsklubben deltager BH, LH og CL

8-02-2011

FJD og 5 – klub samarbejdet

Sagsfremstilling: Evaluering af udstillinger og forårsvinderklasse.
Drøftelse:

Forårsvinderklassen: Der havde på prøven været utilfredshed med
tilgangen til fugle og at nogle hunde var blevet afprøvet i uhøstet
majsmark under uoverskuelige forhold.
Uldum udstillingen: Det var et godt sted, med gode pladsforhold,
men ringene bør være større
Jægerspris udstillingen: Alt foregik i sædvanlig glimrende stil.

Beslutning:

CL drøfter ovenstående med 5 klub bestyrelsen.

9-02-2011

Prøver, udstillinger og klubbens pokaler

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Vores udstillingsmaterialer, som senest er benyttet ved Frisenborg
explorer, er blevet beskadiget og flere plancher mangler.

Beslutning:

Nye fade til uddeling på klubbens hovedprøve, laves for fremtiden
uden årstal, så ikke uddelte fade kan bruges året efter.
Pokal bog som føler vandrepokalerne, så man undgår at gravere i
pokalerne, blev besluttet og er trådt i kraft fra d.d. JM indkøber
pokalbøger.

23-05-2011
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10-02-2011

Klubbens pr og markedsføring

Sagsfremstilling: BH fremførte forslag om udnævnelse af en PR og
markedsføringsansvarlig, som også tager ansvaret for udlån og
tilbagelevering af klubbens udstillingsmateriale.
Drøftelse:
Beslutning:

LH blev udnævnt til ansvarlig for PR og klubbens
udstillingsmaterialer. LH laver en inventarliste til næste møde.

11-02-2011

Fastsættelse af næste møde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17-6-2011. kl.: 17:00

14-02-2011

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

23-05-2011

Der var ikke noget under dette punkt.
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