REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2012 i Langhårsklubben
Søndag den 19. februar 2012 kl.: 09:30 i Ejby hallen
Deltagere:

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

Fraværende:

Jesper Klausen, JK

Referent:

Lone Lærke

DAGSORDEN:

1-02-2012

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Dagsorden godkendes som fremsendt

1a-01-2012

Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra mødet den 11. januar 2012
Drøftelse:

Vedr. 2 hvalpe hentet i Tyskland, som senere er døde af arvelige
og måske arvelige sygdomme.

Beslutning:

Dette er en sag en til drøftelse i verdensforbundet, når det kommer
til at fungere.

01-03-2012
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2-02-2012

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den11. januar 2012 er
godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. (Dagen i
referatet er forkert).
Drøftelse:
Beslutning:

Referatet blev underskrevet.

3-02-2012

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

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

Formanden:
− Brev, som bekræfter tilsagn om at dømme på FJD
udstillingen, er fremsendt til eksteriørdommer og
ringsekretær.
− Der er 4 afbud til generalforsamlingen fra medlemmer som er
inviteret til at modtage guldnålen efter 25 års medlemskab.
De vil efterfølgende få deres nåle tilsendt.
− Forsikring for uheld med hunde på prøver, som ikke er
omfattet af den enkelte hundeejers egen forsikring, er nu på
plads gennem FJD.
− DKK har udsendt tilbud om sundhedsforsikring og forsikring
af hunde generelt.
− Der afholdes DKK formandsmøde den 3. marts 2012. Vi
vælger at sige fra til dette møde, da der i indbydelsen er
indikeret at der ikke er væsentlige ting til behandling, idet der
nyligt har været afholdt ekstraordinært formandsmøde og
repræsentantskabsmøde.
Næstformand:
Kassereren:
− Der er for tiden et bankindestående på kr. ca. 70.000,-

01-03-2012
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Sekretæren:
Avlsudvalget:
− Henvendelser om avl bliver behandlet løbende. Der er nyligt
kommet en henvendelse om avl med en ikke avlsgodkendt
tæve.
− Avlsudvalget vurderer på valg af avlspartner ud fra sundhed,
brugsegenskaber og eksteriør i nævnte rækkefølge.

Hvalpeformidlingen:
− Der er for tiden en del henvendelser om køb af hvalpe –
glædeligt!

4-02-2012

Klubbens generalforsamling

Sagsfremstilling: Tidspunkt for pause og lotteri. Resultatet vedr. Blochs mindepokal
Drøftelse:
Beslutning:

Pause kl.: 14:30 med kaffe og kage, samt salg af amerikansk lotteri.
Efter pausen uddeles diplomer og nåle. Amerikansk lotteri koster
kr. 20,- for et bundt med 10 lodder.

5-02-2012

Invitation fra DKK

Sagsfremstilling: Proces omkring justering af avlsrestriktioner
Drøftelse:

Der er ingen fælles holdning vedr. dette fra FJD’s klubber. Nogle
klubber arbejder med tanken om et avlskåringsarrangement, eller
lignende.

Beslutning:

Vi følger hvorledes andre kontinentale klubber forholder sig til
problemstillingen og tager vores egen beslutning senere.

6-02-2012

HD i importer og dansk fødte hunde

Sagsfremstilling: For begge kategorier gælder det perioden 2010 - 2011
Drøftelse:
01-03-2012
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Beslutning:

Oversigt udleveret.

7-02-2012

FJD og 5 - Klub samarbejdet

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

8-02-2012

Prøver, udstillinger og klubbens pokaler

Sagsfremstilling: Pokaler og pokalforvalter, samt oprettelse af prøver i hundeweb.

Drøftelse:

JM arbejder på at få styr på pokalerne, samt lave kasser til dem alle,
så det hele kan overdrages til ny pokalforvalter, når han er blevet
valgt efter bestyrelsens konstituering.

Beslutning:

JM sørger selv for at overdrage til ny pokalforvalter når det er klart.
BH opretter klubbens prøver i hundeweb, idet han har været på
superbruger kursus.
JL og NG medbringer til næste møde oplæg og priser på
udstillingsmateriale til brug ved messer og udstillinger.

9-02-2012

Fastsættelse af næste møde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Fredag den 24. februar 2012 kl. 17:00.

10-02-2012

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

01-03-2012

Ingen drøftelser.
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