REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben
Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby
Deltagere:

Bent Hansen, BH
Svend Due, SD
Just Mikkelsen, JM
Henning Juul, HJ
Niels Grønbæk NG
Jens Chr. Jensen JCJ
Kim Lybker, KL
Carsten Lundhøj, CL

Fraværende:

Jørgen Gram Petersson, JGP (afbud)

Referent:

Carsten Lundhøj

DAGSORDEN:
1-03-2009

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Dagsorden godkendes som fremsendt.

2-03-2009

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:

Referatet blev godkendt

27-07-2009
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3-03-2009

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

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

Formanden:
− BH gav en orientering om henvendelser fra DKK.
− BH havde et oplæg lavet af CL, angående fremgangsmåde og
ansøgning om indførelse af uvaccineret hundehvalp fra
Tyskland med til mødet. Det blev besluttet at lægge begge
dele ind på hjemmesiden, så medlemmerne kan bruge
materialet, hvis de får dette behov.
Næstformanden:
Ingenting
Kassereren:
Hovedprøven gav et underskud på kr. 4.000,- ca. Hovedprøven vil
blive forsøgt arrangeret udenom forsamlingshuset til næste år, for at
minimere underskuddet.
Der står for tiden følgende beløb på klubbens konti:
Giro:
Bank:
Kasse:

kr. 36.008,Kr. 9.728,Kr.
64,50

Sekretæren:
Ej mødt.
Avlsudvalget:
Pga. stort slægtskab mellem vores hunde, vil det være tvingende
nødvendigt at bruge udenlandske hanhunde i den nærmeste tid
fremover, for at undgå indavl.
Hvalpeformidleren:
Der er pt. 3 henvendelser.
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4-03-2009

Evaluering af bestyrelsesmøder

Sagsfremstilling: BH ønskede at fastslå, hvorledes allerede trufne beslutninger under
bestyrelsesmøder kan omgøres.
Drøftelse:
Beslutning:

Tidligere trufne beslutninger kan altid drøftes igen på efterfølgende
bestyrelsesmøde. Dette vil typisk foregå under punktet godkendelse
af forrige referat, eller sagen kan tages op som et nyt punkt på
dagsordenen.

5-03-2009

Domæne og søgemaskiner

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Generel drøftelse angående domæne navne og søgemaskiner

Beslutning:

Ingen

6-03-2009

Diplomer og vinetiket

Sagsfremstilling: BH viste eksempler på diplom og vinetiket
Drøftelse:

Drøftelse angående indførelse af diplom ved beståede prøver i
klubregi, samt klub vinetiket på vin til brug ved gaver.

Beslutning:

Navnet på diplom ”Æresdiplom” ændres til ”Diplom, ellers OK.
Vinetiket godkendt.

7-03-2009

PR for arrangementer i klubregi

Sagsfremstilling: Hvorledes kan vi lave større pr for arrangementer i klubregi, så vi
får flere medlemmer til at møde op?
Drøftelse:
Beslutning:

27-07-2009

Der skal fremsendes information til medlemmerne via e-mail
fremover. Se endvidere næste punkt.
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8-03-2009

Kommunikation og information til medlemmerne via mail

Sagsfremstilling: E-mail er efterhånden blevet den foretrukne brevform i alle
sammenhæng. Hvorledes forholder Langhårsklubben sig til dette?
Drøftelse:
Beslutning:

På udsendelse af girokort for årskontingent 2010, beder vi
medlemmerne oplyse e-mail adresse.
JM udvider kataloget med medlemmernes adresser, så det også
indeholder e-mail adresser.
Idet Langhårsnyt er lagt i mølposen, kan/skal der fremover
fremsendes information til medlemmerne via e-mail.

9-03-2009

FJD og 5 klub samarbejdet

Sagsfremstilling: Beretning om CL’s bestyrelsesarbejde i 5 klub og FJD.
Drøftelse:

CL gav beretning om 5 klub og FJD samarbejdet.
Det var ikke på sidste FJD møde muligt, at nå frem til enighed om
valg af næste formand for FJD. Der hersker fraktioner i FJD
samarbejdet, som udenom bestyrelsesmøderne tager politiske
beslutninger, til skade for demokratiet og de stående jagthunde.

Beslutning:

10-03-2009

Prøver, udstillinger og klubbens pokaler

Sagsfremstilling: Chr. Hjortlund har ønsket at blive fritaget for jobbet som
pokalforvalter.
Drøftelse:
Beslutning:

Kim Lybker overtager pokalforvaltningen efter Chr. Hjortlund.
Pokaler til hovedprøven, FJD og 5 klub udstillinger, uddeles på
prøverne/udstillingerne. Resten af pokalerne uddeles på klubbens
generalforsamling. I stedet for uddeling af pokaler ved prøver,
indføres diplom, som skal fremsendes til de enkelte prøveledere,
hvor der deltager Langhåret hønsehund.
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11-03-2008

Fastsættelse af næste møde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Næste møde afholdes fredag den 7. august kl.: 18:00 i Ejby hallen

12-03-2008

Eventuelt

Sagsfremstilling: Ingen
Drøftelse:
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