REFERAT (Protokol)
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2016 i Langhårsklubben
Fredag den 28. februar 2016 kl.: 10:00 i Ejby hallen
Deltagere:

Ida Thyssen, IT
Just Mikkelsen, JM
Bent Hansen, BH
Jens Jensen, JJ
Leif Hansen, LH
Gitte Becher, GB
Carsten Lundhøj, CL
Marie-Louise Thane Kallehave, ML
Hans Bilde Sellerup, HS
Brian Visby Hansen
Charlotte Bech Lauridsen

Fraværende:
Referent:

Lone Lærke

Referat:
1-01-2016

Fastlæggelse af dagsorden.

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af endelig dagsorden.

Drøftelse:
Beslutning:

Dagsordenen blev fastlagt som fremsendt.

2-01-2016

Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Opfølgning på referatet fra den 15. januar 2016

Drøftelse:
Beslutning:

13.3.2016

Referaterne nr. 5 og 6 2015 blev underskrevet. Referatet fra den 15.
januar blev rettet til og kan underskrives ved næste bestyrelsesmøde.
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Pkt. 5 i referatet fra 15. januar skal tages op ved næste
bestyrelsesmøde.
3-01-2016

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling:

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

Orientering:

Formanden: CL gav en orientering om DKK’s formandsmøde 2016.
Avlsprøverne er blev oversat fra tysk og er sendt til DKK til
godkendelse. Der skal laves uddannelsesprogram til dommere til at
dømme avlsprøverne og i 2016 bruges danske markprøvedommere
der har kendskab til det tyske prøvesystem.
Orientering om brev fra DJU til DGSK. Et svarbrev fra
Langhårsklubben blev fastlagt og fremsendes straks.
Orientering om forslag til mellemklasse markprøve.
Langhårsklubbens bestyrelse ønsker ikke en sådan prøve.
Udsætning af vildt som forberedelse til nyt udsætningsforlig i 2017.
Bestyrelsen accepterer kun lovlig udsætning på de prøve terræner
der benyttes af Langhårsklubben og 5 klub.
Næstformanden: Jagt og Outdooor i Odense kongrescenter 2016. Vi
skal betale et højt beløb for at deltage, men iflg. tidligere bestyrelses
beslutning, vil vi ikke betale for at vise vores hunde frem.
Kassereren: Der er et overskud på kr. 25.305,- i 2015.
Sekretæren: BH orienterede om at Kignæshallen er booket til 5 klub
udstilling den 4. februar 2017.
Avlsudvalget: Der er godt gang i salget af hvalpe.
Hvalpeformidleren: JM har haft besøg af folk der traditionelt har
ført andre racer, da de er interesseret i Langhår.

4-01-2016

Hvordan vil vi forholde os til parring med norske hunde, nu efter de
er blevet medlem af verdensforbundet for Tysk Langhår.

Sagsfremstilling:

Norge er blevet optaget i verdensforbundet for Tysk Langhår.

Drøftelse:

Det blev drøftet hvordan vi vil forholde os til norske hunde, hvor
mange er af hollandsk afstamning, med deraf følgende

13.03.2016
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problemstillinger, som genetisk betinget skjoldbruskkirtel kræft,
genetisk betinget gul pels m.m.
Beslutning:

Vi vil forholde os til avl med de norske hunde på samme vis som
Tyskland. Dvs. der som minimum skal fremlægges en attest der
viser hunden ikke er bærer af genet for gul pels. Yderligere ind
skærpninger må kunne forventes i fremtiden, når problemstillingen
med skjoldbruskkirtel kræft forhåbentlig er blevet afdækket.

5-01-2016

Orientering og drøftelse af referat af møde mellem DKK's
forretningsudvalg og repræsentanter fra DJU.

Sagsfremstilling:

Der har den 16. december været afholdt et møde mellem DKK’s
forretningsudvalg og repræsentanter fra DJU.

Drøftelse:

Brevet blev gennemgået og det fremstår nu tydeligt, at DJU’s
bestyrelse ikke har overholdt aftalte kompetence forhold vedr.
autorisering og af autorisering af markprøvedommere. Efterfølgende
mødet er der lavet et protokollat, hvor reglerne er fastsat.

Beslutning:
6-01-2016

Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
Beslutning:

7-01-2016

Fastsættelse af næste møde.

Beslutning:

Næste møde afholdes den 1. april 2016, kl.: 16:30 i Ejby hallen.

8-06-201

Eventuelt.

Sagsfremstilling:
Drøftelse:
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Bestyrelsens konstituering:
Efterfølgende generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand,
Avlsudvalg:

Carsten Lundhøj.

Næstformand:

Jens Jensen.

Kasserer:

Maria-Louise Thane Kallehave.

Sekretær,
Redaktør Jagthunden,
Udstillingsudvalg:

Ida Thyssen.

Bestyrelsesmedlem,
Webmaster,
Avlsudvalg,
Udstillingsudvalg:

Gitte Becher

Bestyrelsesmedlem,
Avlsudvalg:

Leif Hansen

Bestyrelsesmedlem,
Hvalpeformidler,
Pokaler:

Just Mikkelsen.

Bestyrelsesmedlem,
5 klub:

Hans Petter Lauridsen.

Da ML ikke længere er suppleant, skal der nedsættes et økonomiudvalg, hvor ML og CL
som minimum er medlemmer. Dette skal på dagsordenen til næste møde og ML skal derfor
indkaldes til mødet.
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