REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2007 i Langhårsklubben
Fredag den 17. august 2007 på hotel Hedegården Vejle
Deltagere:

Bent Hansen, BH
Frede Petersen. FP
Svend Due, SD
Henning Kristensen, HK
Hans Petter Lauridsen, HPL
Henning Juul. HJ

Afbud:

Carsten Lundhøj. CL – Just Mikkelsen. JM

Referent:

Bent Hansen

1-04-2007

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Dagsordenen.

Beslutning:

Dagsorden godkendt som fremsendt.

2-04-2007

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 11.
maj 2007
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:

Referatet blev godkendt
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3-04-2007

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

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

Formanden:
BH oplyste, at han fremover vil være ordstyrer på møderne, der
vil ikke blive tilladt afvigelser fra den vedtagne dagsorden.
Der blev givet orientering om brev fra DKK som var tilgået LHK
samme dag som mødet, og derfor ikke udsendt via mail
FP intet nyt.
Kasserer:
BH fremlagde på vegne af JM tilsendt regnskab til orientering.
Sekretæren:
HPL orienterede kort om markprøveseminaret, der var en succes
med mange positive oplevelse for deltagerne.
Avlsvejlederen:
SD: Har kun haft en enkelt henvendelse siden sidste møde.
Hvalpeformidleren:
Der har været 13 henvendelser. HJ har været i kontakt med avlerne.
Til orientering oplyste BH, at der indtil mødet har været en tilgang
på 52 hvalpe/hunde, deraf 1 import.

Beslutning:

Ingen.

4-04-2007

Konklusioner fra udvalg for den fremtidige avl..

Sagsfremstilling: Vedr.: Forslag 1. SD og BH havde i samarbejde indsamlet data på
hanhunde fra årgang 2002 – 2007 via databasen.
I HD gruppe A var der 7 hunde som opfyldte den oplistede regel,
og som samtidig havde et indeks på 100 og derover. Indavlsgraden
for de 7 hunde under 3,25 %
3 andre hunde kunne have interesse, men mangler udstillings- og
prøveresultater.
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I HD gruppen B havde hundene et indeks på 88 og derunder.
Vedr.: Forslag 2. Cl og HJ havde på en fælles tur til Tyskland.
Formålet med turen var, at finde potentiale hanhunde, der kunne
bidrage til en blodfornyelse til avlen herhjemme.
Der blev lejlighed til at se flere emner, men kun en enkelt blev
fundet velegnet.
Efterfølgende har det ikke været muligt at opnå kontakt til ejeren
af hanhunden.
Drøftelse:

Forslag 1. Det fremlagte materiale blev indgående debatteret.
Forslag 2. Taget til efterretning.

Beslutning:

Forslag 1. SD tager kontakt til de hanhunde ejere hvor hunden
mangler udstillingsresultat/prøver.
Forslag 2. Droppes.

5-04-2007

Temadage og seminarer.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Udsættes til næste møde.

6-04-2007

Klubbens hjemmeside.

Sagsfremstilling: Der har været fremsat ønske om en modernisering af siden.
Drøftelse:

Der var enighed om, at der pt. er flere vigtige opgaver som må
have 1. prioritet. Derfor stilles en modernisering i bero indtil
videre.
På foranledning af det materiale der blev gennemgået under pkt..
4-04-2007, drøftede bestyrelsen siderne med oplysningerne om
avlshanner- og tæver samt siden med parringer.

Beslutning:

Det blev besluttet, at oplysninger om indeks, indavl og sikkerhed
bringes på alle 3 sider.
Under parringer tilføjes følgende tekst:
Hanhunden og Tæven pt. avlsgodkendt.
Hvis den ene part ikke opfylder klubbens avlskrav tilføjes følgende
tekst:
Hanhunden pt. ikke avlsgodkendt/Tæven pt. ikke avlsgodkendt.
SD kontakter de medlemmer, hvis hunde der allerede er optaget
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under avlshanner/tæver, for en afklaring, om de stadig vil have
deres hunde på siden med de nye tilføjelser.
7-04-2007

FJD- og 5-klub samarbejdet. (CL)

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Udsættes til næste møde.

8-04-2007

Prøver og udstillinger m.m.

Sagsfremstilling: 5-klub efterårsvinderklasseprøven afholdes d. 29. september hos
Bjarne Nürnberg.
CL har meddelt afbud som dommer til denne prøve.
5-klub certifikatudstillingerne afholdes i 2008 på Sjælland d. 27.
januar i Jægerspris og Jylland d. 2. februar i Rask Mølle.
Drøftelse:

Ingen.

Beslutning:

Ingen.

9-04-2007

Fastsættelse af næste møde.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Ingen

Beslutning:

Næste møde afholdes fredag d. 19. oktober 2007.

10-04-2007

Eventuelt.

Sagsfremstilling: Ingen punkter til eventuelt.
Drøftelse:
Beslutning:
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