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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2018 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 23. november 2018 kl.: 16:30 i Ejby hallen 
 
Deltagere:   Hans Petter Lauridsen, HP 
   Just Mikkelsen, JM 
   Jens Jensen, JJ,  
   Leif Hansen, LH 
   Gitte Becher, GB 
   Tommy Thomsen, TT 
   Carsten Lundhøj, CL 
     
Fraværende:   Ida Thyssen, IT  
   Liljan Gram Petterson, LGP 
     
Referent:   Gitte Becher 

Referat: 

1-04-2018  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse:  

 
Beslutning: Dagsorden godkendt 
 
 
 
2-04-2018  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.  

 
Drøftelse: Vi deltog på Schorlemer HZP i Weser Ems 4 - 6 september 2018 

med 2 hunde og med flot resultat. Flemming Thane Kallehave med 
Asta vom Kumpfmühl fik 177 point og Just Mikkelsen med Bonzo 
fik 178 point. På udstillingen fik begge tre gange SG. 

 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-04-2018  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Connie Jacobsen og Carsten Birch er godkendt som 
gruppe 7 dommere. 
Henvendelse fra Leonhard Schmieg med god dialog omkring avl, og 
ang. parring med tysk hanhund Solojäger´s Zorro. 
Brev fra Aage Stenhøj, med opfordring til at finde 
apporteringsdommer emner. Vi har p.t. ingen forslag. 
DJ har endelig opsagt sin overenskomst med DJU.  
 

  Næstformanden: 
 

Kassereren: God kassebeholdning, der er allerede fuld gang i 
indbetalinger af kontingenter for 2019 og enkelte udmeldinger. 
Medlemstallet slutter med 169 i 2018. Alt økonomi er afklaret for 
2018. 

   
Sekretæren: 

 
Avlsudvalget: Der er fire nye tæver på avlslisten, Pizi vom Forst 
Ostenwalde, Sjørslev´s Ines Tesla, Sjørslev´s Jenni og Sgina. 
To tæveejere har fået forslag til egnede avlshanner. 
Der er født 6 hvalpe hos Liljan Gram Petersson, 3 tæver og 3 hanner 
alle brune. 
Hvalp på 8 mdr. var til salg, har fået nyt hjem. 
Tyske HD-formularer fås ved henvendelse til GB. 
Skal man deltage på prøver i Tyskland med en hund importeret fra 
udlandet, skal det oprindelige stambogsnummer anvendes ved 
tilmelding. 
 
Hvalpeformidleren:  
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4-04-2018  Ny folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 
 
 
Sagsfremstilling: Vi trænger snart til at få en ny hjemmeside, ny database, nyt 

messemateriale, samt en ny folder. 
 
Drøftelse: Folderen er færdig og har været brugt ved arrangement på Hjerl 

Hede.  
 
Den nye database er næsten færdig. Den er flyttet fra den 
Hollandske server til vores webhotel på One.com. Det vil reducere 
omkostningen til driften væsentlig og den vil tjene sig ind meget 
hurtigt. 
 
Der er stadig behov for en ny hjemmeside, men det er besluttet at 
vente til efter klubbens 40 års Jubilæum og derefter vurdere hvad 
økonomien rækker til. 
 
De nye Roll-Ups med racens korrekte navn er færdige og blev 
godkendt. 

 
Beslutning:  

 
 
5-04-2018  FJD, DJU og 5 klub-samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering vedr. arbejdet i ovenstående organisationer. 
  
Drøftelse: Brev fra DKK:  ”Specialklubber kan frit holde alle prøver for egen 

race (herunder f.eks. tyskorienterede avlsprøver).” 
 
5 klub: Janni Nielsen ønskede ikke at stoppe helt som 
udstillingsleder i Uldum, det var kun for 2019 da hun her er på 
barsel. 
 
5 klub: 1000 m Schweissprøven er droppet i Pamhule. Kasper 
Raahede er trådt ud af Weimaranerklubbens bestyrelse og vi har en 
uafklaret situation om hvorvidt han vil være prøveleder ved 1000 m 
Schweissprøverne. 
 
FJD: Drøftelse af nye regler for fuldbrugsprøver på det seneste 
bestyrelsesmøde i FJD. Der lægges yderligere krav på for deltagelse, 
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uagtet at deltagerantallet falder drastisk. Der er lavet en 
hensigtserklæring om at lave et fuldbrugsprøve regelsæt, uafhængig 
af FMR. 
 
Sydjylland: Vi har en udfordring med Brøndlundgård, Mikkel 
Lawaetz holder som formand i foreningen ”Jagthunde 
sammenslutningen Brønlundgård.” Ny formand?  
Langhårsklubben er en af stifterne af foreningen og ønsker at køre 
det videre, vi må derfor gøre os gældende på generalforsamlingen. 

 
Beslutning: HP tager fat i 5 klub/Kasper Raahede for afklaring af schweissprøve 

med 1000 meter spor. 
 
 JM og CL deltager på generalforsamlingen i ”Jagthunde 

sammenslutningen Brønlundgård.” 
 
 
6-04-2018  Generalforsamling den 17. februar 2018. 
 
Sagsfremstilling: Planlægning af generalforsamlingen 2019. 
  
Drøftelse: Forslag fra LH, Indlæg fra assurandør ang. Agria sygeforsikring for 

hunde? Ved en senere lejlighed. 
  
Beslutning: 17. februar 2019, bestyrelsen mødes kl. 10, generalforsamlingen 

begynder kl. 13.00 
 
Ordstyrer: Brian Visby Hansen er spurgt, afventer svar.  
 
Referent: HP spørger Charlotte Bæk Lauridsen, afventer svar. 
 
Indkaldelse til generalforsamling er udsendt sammen med brevet om 
kontingent betaling og lægges nu også på hjemmesiden af GB. 
 
På valg er: Jens Chr. Jensen, Just Mikkelsen, Gitte Becher og 
Carsten Lundhøj. Alle modtager genvalg. 
 
Amerikansk Lotteri: GB varetager, CL køber gaver til Lotteriet og 
vingaver til ordstyrer og referent. 
Gavegivere: John Møller, Agerhønsejagt.  
CL, 6 x 24 dåseøl. 
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HP, 500kr gavekort til jagtbutik. 
LH, finder på noget. 
JM, 3 støvleknægte. 
GB, finder på noget 
Alle der giver gaver bliver offentliggjort på hjemmesiden. 

 
Klubbens nåle:  IT, udregner point for Fuldbrugspokalen og Blochs 
Mindepokal, samt finder ud af hvem der skal have nåle. Nåle til 25 
års medlemskab. 
 
CL laver årsberetning, som rundsendes til bestyrelsen for 
godkendelse. 

 
 
7-04-2018  Jubilæumsarrangement. 
 
Sagsfremstilling: I 2019 fylder Langhårsklubben 40 år og dette skal vi fejre med en 

række arrangementer. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: 2019 byder på tre arrangementer, som bliver betegnet som 

jubilæumsarrangementer. 40 års Jubilæum, træningsseminar med 
Winfried Edelmann og brugsklasse på Samsø med Holger Pedersen 
som prøveleder. 

 
Afholdes ved Ejby-Harndrup Jagtforenings Klubhus, Juelsmindevej 
51, 5464 Brenderup i juni 2019. CL afklarer dato for 
Jubilæumsarrangementet, som skal tilpasses hvornår de tyske gæster 
kan komme. 
 
Foreløbig program og budget for Jubilæumsdagen blev gennemgået, 
CL. CL laver en ny version af disse om fremsender til bestyrelsen til 
kommentering. 

 
Træningsseminar med Winfried Edelmann, aftalen er på plads, 25. 
maj 2019. GB har lavet invitation. Vi skal have lavet en fælles 
invitation til alle arrangementerne, som også skal indeholde en 
bindende tilmelding. 
 
Brugsklasse på Samsø, prøveleder Holger Pedersen kontaktes af CL.  

 



                                                             
 

6. december 2018  6 

 

 

 
8-04-2015  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:    
  
Beslutning: Hovedprøven afholdes 23. og 24. marts 2019, Unghunde- og åben 

klasse lørdag den 23. og vinderklassen søndag den 24. 
 Mødested: Bedsted rideklub. 

Annoncen for hovedprøven, GB 
Prøveleder: JM 
JM inviterer dommere. 
Terrænleder: John Møller 

 
Blochs Mindepokal, proportioner rettes, punkt med gravering 
fjernes da der medfølger pokalbog.  
Pointskema: Tilrettet pointskema blev gennemgået. CL tilføjer point 
for tysk klub udstilling. 

 
 
9-04-2018  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Referatet fra sidste møde blev gennemgået. SVK er i gang med at 

oversætter UT/AT reglerne til svensk, HRA hjælper. 
  
Beslutning: 
 
 
10-04-2018 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: 
 
11-04-2018 Fastsættelse af næste møde. 
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Næste møde afholdes søndag den 17. februar kl.: 10:00 inden 
generalforsamlingen. CL inviterer ordstyrer og referent til at deltage 
i mødet.  

 
 
12-04-2018 Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 


