REFERAT (Offentlig)
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2014 i Langhårsklubben
Torsdag den 5. juni 2014 kl.: 14:00 i Ejby hallen
Deltagere:

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

Fraværende:

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG

Referent:

Lone Lærke, LL

DAGSORDEN:
1-04-2014

Fastlæggelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

Dagsorden godkendt som fremsendt

1a-04-2014

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra den 21. marts 2014
Drøftelse:
Beslutning:

08-06-2014
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2-04-2014

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 21. marts 2014 er
godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale.
Drøftelse:
Beslutning:

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2014 blev
underskrevet.

3-04-2014

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

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

Formanden: Nye vedtægter vedtaget på generalforsamlingen er
endnu ikke indsendt til DKK, idet formalia vedr. medlemskabet af
verdensforbundet ikke er på plads. Gælder VDH/FCI anerkendelse
af verdensforbundet. CL drøfter sagen ved det mødet i
verdensforbundet den 13. juni.
Dagsordenen til verdensforbundsmødet blev gennemgået. Det var et
par punkter der blev diskuteret, bl.a. punkt 3 blev diskuteret og vi
må se hvad der kommer frem på mødet den 13.
CL orienterede om møde på Kalø angående nyt forlig i 2017 om
udsætning af vildt. CL orienterede og viste hans svar på
konklusionerne i mødereferatet. Nyt møde i september/oktober.
Næstformanden:
Sekretæren: Der er født 24 hvalpe i 2014, 12 hanner og 12 tæver.
Der er importeret 3 hanner og 2 tæver.
Der er i 2014 kommet 10 HD resultater, 9 hunde med resultatet A
og 1 med resultatet B.
Kassereren: IT har meddelt hun ikke ”brænder for” kasserer jobbet
og vil gerne fritages for dette job ved næste generalforsamling.
Kassebeholdning på kr. 40.733,Der mangler afregning fra Uldum og Jægerspris udstillingerne.
Avlsudvalget: Der har været en anmodning fra avler angående
dispensation fra indavslgrad, da han har fået parret 2 hunde ved et
uheld. Langhårsklubbens avlsregler levner ikke bestyrelsen
mulighed for en sådan dispensation.

08-06-2014
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Hvalpeformidlingen: GB laver et oplæg til information for
potentielle hvalpekøbere, så vi får informeret om hvad man skal
passe på hvis man køber hvalp uden for Langhårsklubbens regi.
Oplægget præsenteres ved næste bestyrelsesmøde.
Link til avlernes hjemmesider blev drøftet og GB laver oplæg til
kontrakt desangående, som præsenteres ved næste bestyrelsesmøde.
4-04-2014

Klubbens forretningsorden

Sagsfremstilling: Tillæg af tekst. (Punkt 17) Ændring af km takst til 2,60. Indavlsgrad
ændret fra 3,25% til 3,125% beregnet på 5 generationer.
Drøftelse:
Beslutning:

Ny revideret forretningsorden blev underskrevet af bestyrelsen. GB
underskrev som suppleant på vegne af NG.

5-04-2014

Ændring af proportionerne for Blochs mindepokal

Sagsfremstilling: Ændring i udstilling, tillæg af ræveslæb og ændring i vinderklasse.
Drøftelse:
Beslutning:

Ny point tildeling blev godkendt. GB sørger for opdatering af
hjemmesiden.

6-04-2014

Store hestedag (Hundeudstilling) 6. og 7. september 2014

Sagsfremstilling: Skal vi deltage der?
Drøftelse:
Beslutning:

En enig bestyrelse vedtog ikke at deltage.

7-04-2014

Langhårsklubbens kredse

Sagsfremstilling: Forslag til anden opdeling af kredsene. Se venligst kort over
regioner fra mail af 21. marts 2014 fra CL.
Drøftelse:

08-06-2014

Forslag fra CL til kredsgrænser følger regionsgrænserne i Danmark
blev drøftet og der var tilslutning til denne opdeling.
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Beslutning:

Langhårsklubbens kredse følger i fremtiden regionsgrænserne og
består af følgende kredse. Kreds Nordjylland, kreds Midtjylland,
kreds Sydjylland og Fyn og kreds Sjælland (inkl. hovedstaden og
Bornholm). Kort der viser kredsopdelingen lægges på
hjemmesiden. Man kan som medlem selvfølgelig stadig deltage i
aktiviteter på tværs af kredsene.

8-04-2014

Hanhunde på klubbens hjemmeside

Sagsfremstilling: Skal en hanhund der er langt over matadoravlsgrænsen stadig kunne
figurere under avlshanner på hjemmesiden?
Drøftelse:

Sagen blev drøftet og den umiddelbare holdning var, at en hanhund
der er langt over matadoravlsgrænsen ikke skal kunne figurere på
hjemmesiden. Problemet anses for ikke at være af særlig omfang pt,
hvorfor det blev besluttet ikke at gøre noget nu. Sagen kan tages op
på ny hvis der opstår et problem.

Beslutning:

Ingen ændringer nu.

9-04-2014

Stambog med påtegning.

Sagsfremstilling: Man kan få stambog med påtegning uden at være medlem af
klubben.
Drøftelse:

Man kan få stambog på hvalpe med følgende påtegning, uden at
være medlem af Langhårsklubben: Denne hund er avlet efter
Langhårsklubben og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger.
Det blev drøftet om dette kunne være rigtigt og beslutningen blev vi
ikke vil gøre noget ved sagen.

Beslutning:

Dette er i orden.

10-04-2014

Forslag til avlsanbefalinger vedr. gul pelsfarve.

Sagsfremstilling: Se venligst mail af 4. maj 2014 fra CL.
Drøftelse:

Sagen blev drøftet og der kunne ikke opnås enighed om det
fremsendte forslag, hvis ikke også næste generation efter testede,
eller erklærede fri forældre automatisk bliver erklæret fri og uden
der skal betales for en rekvisition.

Beslutning:

CL skriver til Helle Friis Proschowski for at få sikkerhed for vi
forstår teksten korrekt.

08-06-2014
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11-04-2014

Valg til DKK’s bestyrelse 2015

Sagsfremstilling: Orientering CL.
Drøftelse:
Beslutning:
12-04-2014

Evaluering af hovedprøven.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

Gode terræner og veltilrettelagt prøve!

Beslutning:

Vi vil gerne komme igen.

13-04-2014

Evaluering af VJP prøverne.

Sagsfremstilling: Orientering CL
Drøftelse:

IT berettede fra den prøve hun deltog i på Sydsjælland. Gode
terræner, masser af harer, dygtige og positive dommere, god
stemning.
GB og LH berettede fra prøven i Neukirchen og havde også kun
godt at sige om denne prøve.
Resultaterne fra de danske prøver registreres i DKK og sendes til
Tyskland til registrering.

Beslutning:
14-04-2014

Annoncer om hvalpe på klubbens hjemmeside.

Sagsfremstilling: Hvorledes sikrer vi at der ikke annonceres hvalpe på hjemmesiden
efter de er solgt, med det formål, at skrive potentielle købere op til
næste kuld?
Drøftelse:
Beslutning:

08-06-2014

Hvalpene annonceres på avlerens anmodning i 8 uger regnet fra
fødselsdatoen. Ønskes der fortsat annoncering, skal avleren aftale
dette med webmaster. GB sørger for denne information fremgår af
hjemmesiden.
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15-04-2014

Informationsskrivelse til FJD’s specialklubber og deres medlemmer

Sagsfremstilling: Se mail af 19. maj fra CL
Drøftelse:

JM og CL underbyggede informationsskrivelsen som er fremsendt
at FJD’s formandskab. Måske vi er på vej til en ny og slankere
struktur i gruppe 7 hundenes prøve organisation.

Beslutning:

Sagen følges nøje og CL sørger for løbende information til den
øvrige bestyrelse, så størst mulig demokrati sikres.

16-04-2014

FJD og 5 klub samarbejdet (CL)

Sagsfremstilling: Orientering af CL.
Drøftelse:
Beslutning:

Efterårsvinderklassen bliver på Samsø.

17-04-2014

Prøver, udstillinger og klubbens pokaler.

Sagsfremstilling: Udstilling, prøver, pokaler.
Drøftelse:
Beslutning:

JJ tager sig af organiseringen af udstillingen ”Jagt og natur” på
Gram slot.

18-04-2014

Fastsættelse af næste møde.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

08-06-2014

29. august 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen.
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19-04-2014

Eventuelt.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:

08-06-2014

JM laver opstartsmøde i begyndelsen af august, for at få valgt en ny
bestyrelse i kreds Sydjylland og Fyn og dermed få gang i
aktiviteterne.
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