REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben
Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle
Deltagere:

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

Fraværende:

Ingen

Referent:

Carsten Lundhøj

DAGSORDEN:
1-04-2006

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:

Dagsorden godkendes som fremsendt

2-04-2006

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16.
juni 2006
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:

Referatet blev godkendt

11-09-2006
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3-04-2006

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, sekretæren,
avlsvejleder, hvalpeformidler.
Orientering:

Formanden:
BH har oprettet link på hjemmesiden (hvalpelisten) til DKK’s
hundeweb, således interesserede hvalpekøbere kan søge
forældredyrenes præmieringer.
Økonomiudvalget:
Tina Andersen udleverede det aktuelle regnskab der viser et
overskud på kr. 7.211,06 pr 22. august.
Der mangler regnskab og afregning fra 5 klub apporteringsprøven
på Sjælland. BH følger op.
Der mangler regnskab fra 5 klub apporteringsprøven i Midtjylland.
Det formodes, at der er indbetalt kr. 208,- fra prøven. HPL følger op
ved prøvelederen og indskærper reglerne for regnskab iht. 5 klub
overenskomsten.
Afregning fra 5 klub apporteringsprøven i Sønderjylland ser ikke ud
til at være modtaget. Check på kr. 153,50 er fremsendt til Anne
Nielsen den 18. juni. CL følger op ved Anne.
De penge der blev indsamler ved den ekstraordinære
generalforsamling til brug for undersøgelse for racerenhed, er
tilbagebetalt til giverne. Der er givere som ikke har ønsket at få
pengene retur. Dette beløb (kr. 3.400,-) er i stedet øremærket til
dækning af omkostninger ved afholdelse af eksteriørdommer
seminaret i januar 2007.
Sekretæren:
HPL gav et kort referat af markprøve temadagen der blev afholdt
den 12. august. Dagen havde ubetinget været en succes, hvilket
også flere af deltagerne havde udtalt, der var bare en skam, at ikke
flere medlemmer havde støttet op bag initiativet.
Jette Klogborg, Toftlund sender et referat af dagen til redaktøren.
Temadagen vil blive afholdt igen i 2007 den 11. eller 12. august.

11-09-2006
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Avlsvejlederen:
Der er ikke længere tilstrækkelig med danske hanhunde at tilbyde i
avlen, idet næsten alle avlsgodkendte hunde er for tæt beslægtede.
Sagen blev debatteret og tages op igen, som et selvstændigt punkt
på dagsordenen, til næste bestyrelsesmøde.
Hvalpeformidleren:
Der mangler for tiden at blive solgt 3 hanhvalpe ud af i alt 26
hvalpe tilmeldt klubbens hvalpeformidling.
Beslutning:

Punkt til dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

4-04-2006

DKK udstillingen den 17. – 18. juni 2006 i Ålborg

Sagsfremstilling: Klubben har modtaget svar fra DKK på den indsendte klage over
udstillingens resultat, samt kopi af brev fremsendt til ejerne af de
præmierede hunde.
Drøftelse:

Der var enighed om, at det var en meget uheldig situation DKK
havde bragt sig selv i, med præmieringen af de hunde som tidligere
har været fremstillet for bedømmelse ved 2 danske eksteriørdommere, med ekstremt dårlige konklusioner til følge. DKK’s svar på
klubbens klage over udstillingens resultat, kan ikke accepteres, idet
det må konkluderes, at den norske dommer ikke har haft
tilstrækkelig kendskab til FCI standarden for racen.

Beslutning:

BH skriver til DKK og anker over afgørelsen. Brevet fremsendes til
bestyrelsesmedlemmerne for godkendelse inden det fremsendes.
BH laver endvidere en advarsel på klubbens hjemmeside, i lighed
med det brev DKK har fremsendt til ejerne af de præmierede hunde.

5-04-2006

Klubbens generalforsamling og valg til samme

Sagsfremstilling: Fastlæggelse af klubbens ordinære generalforsamling i 2007.
Drøftelse:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Henrik Blendstrup, Just
Mikkelsen og Carsten Lundhøj. JM og CL modtager genvalg, HB
modtager ikke genvalg

Beslutning:

Generalforsamlingen afholdes den 17. februar 2007 Kl.: 10:00 på
hotel Hedegården i Vejle.

11-09-2006
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6-04-2006

Eksteriørdommerseminar

Sagsfremstilling: Hvor, hvornår, pris, lokaler og bespisning
Drøftelse:

BH har modtaget pris fra Egeskov slot hvor seminaret vil kunne
afholdes. BH kontrollerer prisen ved, at indhente pris fra Fjeldsted
Skovkro på de samme ydelser.

Beslutning:

Efter sammenligning af priser beslutter BH hvor seminaret
afholdes.
Der udbetales ikke honorar til eksteriørdommerne for deltagelse i
seminaret, men det forsøges at sikre samkørsel fra forskellige steder
i landet.
Langhårsklubben udsender indbydelser til alle dommere der er
godkendte til at dømme Langhåret hønsehund + dommer aspiranter.
Der indkaldes 3 hanner og 3 tæver til brug ved seminaret. Hvilke
hunde besluttes på næste bestyrelsesmøde.

7-04-2006

Matadoravl kontra listen med klubbens avlshanner og tæver

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Udsat til næste møde

8-04-2006

Schweissprøverne i samarbejde med DKK

Sagsfremstilling: På et møde mellem de involverede specialklubber og DKK afholdt
den 27. juni 2006, blev det besluttet, at arbejde hen imod DKK
overtager afholdelse af schweissprøverne fremover. Til dette formål
er der nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra
specialklubberne og DKK, som skal fremkomme med et oplæg til
den fremtidige struktur.
Drøftelse:
Beslutning:

Bestyrelsen følger løbende sagens udvikling.

9-04-2006

Valg til DJU’s udvalg

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
11-09-2006
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Beslutning:

Bestyrelsen valgte ikke at indstille personer til de ledige poster i
DJU’s udvalg denne gang.

10-04-2006

Langhårsnyt

Sagsfremstilling: BH har indhentet tilbud på trykning af Langhårsnyt, idet vores
nuværende trykkeri er blevet for dyr.
Drøftelse:

Langhårsnyt kan trykkes til en pris a kr. 1.700,- pr gang, hvis der
afleveres et oplæg klar til trykning i pdf format. Muligheden for
selv at trykke bladet blev drøftet og CL undersøger mulighederne
ved hjælp af en hurtig printer han har tilgang til.

Beslutning:

BH tager en snak med redaktøren mht. aflevering af oplæg til
trykning i pdf format.
CL laver et forsøg med at trykke et nummer af Langhårsnyt på den
hurtige printer og fremsender resultatet til kontrol/godkendelse ved
de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

11-04-2006

Klubbens forretningsorden

Sagsfremstilling: Oplæg til forretningsorden blev omdelt.
Drøftelse:
Beslutning:

Forretningsordenen tilrettes eventuelt og godkendes efterfølgende
på næste bestyrelsesmøde.

12-04-2006

FJD og 5 klub samarbejdet

Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD.
Drøftelse:

Der har ikke været afholdt møder i FJD og 5 klub siden sidste
bestyrelsesmøde, men CL gentog opfordringen til at stemme på
Kirstein Henriksen til det kommende valg til DKK’s bestyrelse.
Der mangler nyt udstillingslokale til 5 klub udstillingen i Jylland i
2007. Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til lokale med
central beliggenhed i Jylland.

Beslutning:

11-09-2006

Langhårsklubbens medlemmer opfordres til at stemme på Kirstein
Henriksen ved valget til DKK’s bestyrelse. Reklameres på
hjemmesiden og i Langhårsnyt. Aktion BH.
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13-04-2006

Prøver og udstillinger m.m.

Sagsfremstilling: Der mangler pokaler til fuldbrugsprøverne.
Ny mand til varetagelse af FJD udstillingen.
Drøftelse:

Iht. referat af bestyrelsesmøde nr. 1-2006 er der fundet sponsorer til
nye pokaler.
Jens Kr. Jensen har sagt ja til at være vores nye mand ved FJD
udstillingen og Jens Kr. indtræder derfor i FJD’s udstillingsudvalg.

Beslutning:

JM indkøber manglende pokaler til fuldbrugsprøverne og sørger
selv for afregning af købet hos de enkelte givere, jf. referat 1-2006.
JM skaffer oplæg til proportioner som drøftes og fastlægges på
næste bestyrelsesmøde.
HB overgiver opgaven vedr. FJD udstillingen til Jens Kr. og takker
ham for at have sagt ja til opgaven

14-04-2006

Fastsættelse af næste møde

Beslutning:

Næste møde afholdes fredag den 8. december 2006 kl.: 18:00, på
hotel Hedegården i Vejle.

14-04-2006

Eventuelt

Sagsfremstilling: Etablering af kredsbestyrelse på Sjælland.
JM ligger inde med en mængde gamle årbøger m.m. som ikke
længere den store værdi, hvorfor der heller ikke omsættes nogle af
dem. JM spurgte til om han må smide dem væk.
Drøftelse:

11-09-2006

BH foreslog at fremsende et brev til alle medlemmer i kreds
Sjællands område, med dagsorden og tidspunkt til et møde for
etablering af kredsbestyrelse på Sjælland. Bestyrelsen synes det er
et glimrende initiativ og ser frem til at høre resultatet.
Årbøger m.m. medtages til den kommende generalforsamling, hvor
de fremmødte medlemmer tilbydes et gratis eksemplar hver.
Efterfølgende kan resten destrueres.
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