REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2014 i Langhårsklubben
Søndag den 23. februar 2014 kl.: 09:30 i Ejby hallen
Deltagere:

Just Mikkelsen, JM
Bent Hansen, BH
Niels Grønbæk, NG
Jens Jensen, JJ
Ida Thyssen, IT
Leif Hansen, LH
Gitte Becher, GB
Carsten Lundhøj, CL

Fraværende:

Carsten Lawets, Jørgen Larsen, JL

Referent:

Lone Lærke, LL

DAGSORDEN:
1-02-2014

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Dagsorden godkendt som fremsendt.

1a-02-2014

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:
04-03-2014
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2-02-2014

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 3. januar 2014 er
godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale.
Drøftelse:
Beslutning:

Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. januar 2014 blev
underskrevet.

3-02-2014

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

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

Formanden: Vi har modtaget ansøgning fra eksteriørdommer Conni
Jacobsen om hun ønsker at lade sig uddanne til eksteriørdommer for
Langhåret hønsehund. Bestyrelsen takker for ansøgningen og
opfordrer Conni til at gå i gang så hurtigt som muligt.
Næstformanden: Mangler foto til forsiden af FJD
udstillingskataloget, som her i 2014 skal illustreres med en
Langhåret hønsehund. GB sørger for et passende billede og sender
dette til JJ.
Sekretæren: Proportionerne til Blochs mindepokal skal revideres.
Tages op ved næste bestyrelsesmød, BH kommer med et oplæg.
BH sætter alle kræfter ind på at få genetableret databasen ved hjælp
af password fra IT
Kassereren: Der er for tiden 13 medlemmer som ikke har betalt
kontingent for 2014. JM rykker igen igen…
Der er en bankbeholdning på kr. 54.000,- og en kassebeholdning på
kr. 61,Avlsudvalget: Alle henvendelser vedr. avl er behandlet, men der
mangler tilbagemelding på indavlsgrad og HD indeks pga. vores
database ikke er kørende.
Ting der skal behandles i bestyrelsen vedr. avl:
1. Skal en hanhund der er langt over matadoravlsgrænsen stadig
kunne figurere under avlshanner på hjemmesiden?
2. Man kan få stambog med påtegning uden at være medlem af
klubben.

04-03-2014
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Hvalpeformidlingen: Ikke den store aktivitet, men GB kan se der er
stor interesse for avl/hvalpe på hjemmesiden.
4-02-2014

Planlægning af generalforsamlingen

Sagsfremstilling: Dirigent, referent, sponsorgaver m.m.
Drøftelse:

Generalforsamlingen blev planlagt i detaljer.

Beslutning:
5-02-2014

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen og indkomne forslag

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:
6-02-2014

Quick tip guide

Sagsfremstilling: Quick tip guide udsendt af DKK
Drøftelse:

Quick tip guiden blev gennemgået.

Beslutning:

BH laver udkast til ændret forretningsorden til næste
bestyrelsesmøde, hvor de væsentlige emner i quick tip guiden er
medtaget.

.
7-02-2014

FJD og 5 klub samarbejdet

Sagsfremstilling: Orientering af CL
Drøftelse:

LH og JJ gav referat fra det nyligt afholdte eksteriør seminar der er
afholdt i FJD regi. Et godt møde som skal sikre mere ensartet
bedømmelse af gruppe 7 hundene fremover.
Alle var enige om at udstillingsresultaterne fra DKK udstillinger
ligger over niveau og ikke har den store værdi for jagthunde i
gruppe 7.
Alle var ligeledes enige om der skal afsættes mere tid til
bedømmelserne på vores jagthunde udstillinger, dvs.
specialklubberne og FJD udstillingerne.

Beslutning:
04-03-2014
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8-02-2014

Prøver udstillinger og klubbens pokaler

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Evaluering af Uldum udstillingen 2014: Der var generelt gode
tilbagemeldinger på afholdelsen af Uldum udstillingen 2014.
22 udstillere/hunde var mødt frem og det er vores indtryk alle gik
hjem med en fornemmelse af seriøsitet i bedømmelserne.

Beslutning:

JM overtager forvaltningen af vores pokaler.
GB bestiller 2 stk. roll up reklamer med billeder og logoer som
aftalt under mødet.

9-02-2014

Fastsættelse af næste møde

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Næste møde afholdes fredag den 21. marts 2014 kl.: 17:00 i Ejby
hallen.
JM, IT og CL mødes kl.: 16:00 for overlevering af kasserer jobbet
fra JM til IT.

10-02-2014

Eventuelt

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

04-03-2014
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