
 

 

REFERAT (Protokol) 

 

Af bestyrelsesmøde nr. 5 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 06. juli. 2012. Kl. 17,00 på Falck-stationen, Anlægsvej 3. 5592 Ejby____________________        
 

Deltagere:  Bent Hansen, BH 
  Jens Chr. Jensen, JJ 
  Just Mikkelsen, JM 
  Leif Hansen, LH 
  Jørgen Larsen, JL 
  Niels Grønbæk, NG 
  Carsten Lundhøj, CL 
 
Afbud:  Jesper Klausen, JK, Carsten Lawets, CLA, Henning Juul, HJ og Gitte Becher. 
   
Referent:  Bent Hansen 
 

DAGSORDEN:  
 
1-05-2012  Fastlæggelse af dagsorden__________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsorden godkendt som fremsendt. 
 
2-05-2012  Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde______________________ 
 
Sagsfremstilling: Underskrift på referat fra mødet d. 27. april 2012  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Referat underskrevet. 
  
3-05-2012  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer________________________________ 
 
Sagsfremstilling:  Orientering fra formanden, næstformanden, sekretæren, kassereren, 
  avlsudvalget og hvalpeformidleren. 
 
Orientering:          Formanden: 
 
             CL orienterede om brev fra DJU. Klubben har mulighed for indstilling af 
            markprøvedommere, CL efterlyste evt. emner.    
                 CL oplyste, at der er et tysk firma som tilbyder jakker, T-shirts og Caps ti 
  fornuftige priser. Klubbens medlemmer har mulighed for at forudbestille. 
                 Vi skal ikke have lager. 
                 Alternativt undersøger JM og NG andre muligheder.     
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           Næstformand: 
 
 
           Sekretæren:  

 
 BH orienterede om status på antallet af hvalpe der er født indtil nu. 

                  HD er pt. uændret. 
 
                                Kassereren: 
 
                 JM oplyste, at klubben igen i år ikke modtager overskud fra FJD udstillingen 
  og var utilfreds med dommerhonoraret på 500/- kr. En markprøvedommer får 
  200,- kr. CL bringer afregning af dommere op i FJD. 
 
                                      Kassebeholdning: kr. 51.408,00 
 
                                 Avlsudvalget: 
 
                                       CL oplyste, at der havde været få henvendelsen og mente det var ønskeligt at 
                                         tillægget af hvalpe kom op på 60 - 70 hvalpe årligt.  
 
  En af klubbens medlemmer har endnu en gang valgt, at lade være med at bruge 
  avlsudvalgets forslag til avlshanner og har ladet sin tæve parre med den 
  sammen hanhund for tredje gang. Dette er stik imod avlsudvalget og 
  Langhårsklubbens hensigter, idet vi ønsker avlen bredt ud på flest mulige 
  hanhunde, så vi ikke ender i samme situation som for få år siden, hvor alle 
  vores avlshunde var nært beslægtede og avl dermed umuliggjort. 
  
            Hvalpeformidlingen: 
 
                    Der har været få henvendelser.  
 
 
4-05-2012  Avls anbefalinger/korrespondance med DKK___________________________  
 
Sagsfremstilling:             CL orienterede om avls anbefalingerne og kommenterede korrespondancen.    
                                          (materialet var i forvejen udsendt til bestyrelsen).   
 
Drøftelse:                          Der var enighed om at fastholde vores avlsregler. DKK har tilbudt et møde d.                
                     13. august. CL har aftalt et møde med Henrik Raae. Vi afventer resultatet af 
  dette møde.  
  
Beslutning:                       CL sender forslag ud.   
 
 
5-05-2012  Generalforsamlingen i Verdensforbundet _____________________________                                        
 
Sagsfremstilling:             CL gav en orientering om forløbet af generalforsamlingen i Bad-Hersfeld, hvor 
                                          BH også deltog.  
                      Der havde været nogle problemer med registreringen af verdensforbundet som 
                     nu er løst. Forbundet er blevet registeret i Fulda med de ønskede ændringer.  
                     Disse ændringer har ingen indflydelse på vedtægterne.  
                     Med Ewart Nijburg afgang som vicepræsident skulle der vælges en ny. Det 
  blev Herman Broekhuis fra Holland. 
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                     Der er åbent op for deltagelse i Schorlemer - HZP for udenlandske DL- hunde 
                                          fra de klubber som er medlem af verdensforbundet, hvis hundene opfylder de 
  gældende regler. 
                                          Der er fremsat forslag om, at dommere fra medlemslandene kan søge JGHV 
                     om uddannelse som dommere efter de tyske regler. 
                     Nye lande som søger om optagelse er, Polen og Ukraine.  
Drøftelse:                      De hollandske hunde. Det medførte en livlig debat og det se ikke ud til, at 
  man fra hollandsk side er indstillet på, at gøre en indsats i sagen. De fortsætter 
  avl med hunde der ikke passer på racestandarden.    
 
Beslutning:                      Vi har fravalgt at avle med hollandske hunde som ikke har rene tyske aner. 
 
                      Næste generalforsamling i verdensforbundet bliver i 2014. 
 
 
6-05-2012  Bundeszucht- und Bundeszuchthundeshau i Bad-Hersfeld_________________     
 
Sagsfremstilling:                LH gav en orientering om forløbet af turen.  
 
Drøftelse:  Der var enighed om, at det havde været en udbytterig tur for de 7 deltagere, 
                       som fik indblik i hvordan et tysk Zuchtschau forløber.  
                       Deltagerne fik set mange gode hunde og der blev knyttet nogle rigtig gode 
                       kontakter. 
      
                                            
7-05-2012  Oplæg til markedsføring af stående hunde gennem FJD__________________ 
 
Sagsfremstilling:               CL informerede om Flemming Østergaards oplæg. 
 
Drøftelse:                       Der var enighed om, at klubben deltager i FJD´s markedsførings udvalgs 
                      møde.   
 
Beslutning:  JL og LH deltager i mødet d. 31. august i Ejby. CL deltager om muligt. 
 
 
8-05-2012  Referat fra workshop om bladet ”Jagthunden”__________________________ 
 
Sagsfremstilling:               CL orienterede kort. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:                       CL sender referat ud. 
 
  
9-05-2012  Udvalget til markedsføring af Langhåret Hønsehund_____________________ 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra udvalgets medlemmer  
 
Drøftelse:  Udsætte til næste møde. 
 
Beslutning:  JL står for PR og LH står for prøver. 
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10-05-2012  FJD og 5 - klub samarbejdet(CL)____________________________________ 
 
Sagsfremstilling:               CL gav orientering fra FJD og 5-klub og gennemgik punkterne i FJD´s referat. 
 
Drøftelse:  Der var hos nogle af bestyrelsen tvivl om, hvad FJD´s forsikringen egentligt  
  dækker.   
 
Beslutning:  CL udsender FJD forsikring og 5-klub referat. 
 
11-05-2012  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler______________________________ 
 
Sagsfremstilling: JJ ønskede en suppleant i FJD´s udstilling komité på grund af sit arbejde. 
  JJ efterlyste dommer til FJD udstillingen i 2013. 
  JM fandt det var relevant at der er et offentligt regnskab for FJD udstillingen, 
  når det ikke udbetales overskud til klubberne. 
 
Drøftelse:  Bestyrelsen fandt det rimeligt at er der er et offentligt regnskab for udstillingen. 
  Best in Show hører ikke hjemme på FJD og vores Certfikatudstillinger, det har 
  intet med vore Jagthunde at gøre. 
  BH oplyste, at Knud Viggo Jensen bliver dommer på FJD udstillingen 2013. 
 
Beslutning:  JM er suppleant for JJ i FJD´s udstilling komité. JJ bringer ønsket om offentligt 
  regnskab op i FJD´s udstilling komité. 
 
12-05-2012  Fastsættelse af næste møde_________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Fredag d. 31. august i forlængelse af mødet i FJD´s markedsføringsudvalg.  
  BH bestiller lokale i Ejby hallen. 
 
 
13-05-2012  Eventuelt______________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: JL gjorde opmærksom på, at hjemmesiden ikke fungerer korrekt, hvis man går 
  på med iPhone og iPad 
 
Drøftelse:  Bestyrelsen opfatter det ikke som seriøs avl med det der foregå, senest med 
  den parring som et af klubbens medlemmer har foretaget. 
 
Beslutning:  CL tager kontakt til Marcel Huss-Nielsen/Alphamedia design angående 
  hjemmesiden.          


