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REFERAT (Offentlig) 

 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2019 i Langhårsklubben 
 
Søndag den 17. februar 2019 kl.: 10:00 i Ejby hallen (Før generalforsamlingen) 
 
Deltagere:  Gitte Becher, GB 
  Just Mikkelsen, JM  
  Leif Hansen, LH  
  Jens Jensen, JJ 
  Hans Petter Lauridsen, HP  
  Carsten Lundhøj, CL  
  Tommy Thomsen TT 
  Liljan Gram Petterson, LGP 
  Ida Thyssen, IT 
 
     
Referent:   Ida Thyssen, IT 

Referat: 

1-01-2019  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-01-2019  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Drøftelse: Hvis en dansk avler henvender sig direkte til hanhundeejer i 

Tyskland, bliver klubben/Carsten spurgt om tæven er avlsgodkendt i 
Danmark 

    
Den nye database er færdig. Den er hurtig og effektiv. 
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Det DKK nr. som et medlem er blevet tildelt, når HP opretter 
medlemmerne i DKK medlemsdatabasen, skal bruges som login til 
databasen. 

 
JM er nu formand for hundetræningsarealet Brøndlundgård. 

 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-01-2019  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden:  
 
  Næstformanden: 
 

Kassereren: HP orienterede om medlemstal, overskud for 2018 og 
kassebeholdning.  

   
Sekretæren: 

 
Avlsudvalget: GB siger, der er henvendelser fra udlandet. 
 
Hvalpeformidleren:  

 
 
4-01-2019  Detaljeret planlægning af generalforsamlingen. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der var ikke meget at tale om. Ordstyrer er den samme som de 

forgangne år og ved derfor hvordan generalforsamlingen kører.  
 
Referent har været medlem i 25 år og kender også til tingene. 

 
Beslutning:  
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5-01-2019 Point til Bloch’s mindepokal (UT/VJP, AT/HZP, SP og VGP samt 
levende and og prøvens bedste hund). 

 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Point fra ovennævnte prøver blev drøftet og tilrettet. Ligeledes blev 

det aftalt at kun en af hver af prøverne kan tælle med.  
 
Beslutning: Carsten sender pointskema til Gitte, så det kan komme på 

hjemmesiden.  
 
 
6-01-2019  Ny folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 
 
Sagsfremstilling:  
  
Drøftelse: Kort drøftelse og ellers intet af bemærke. 
  
Beslutning:   
 

 
7-01-2019  FJD, DJU og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling:  
  
Drøftelse: FJD-overskud skal til klubberne. Overskuddet kan ikke uden videre 

gå til SJD. CL tager det med til næste møde i FJD/SJD 
 
Viborg jagthundeklub – ringtræning: Bestyrelsen er blevet oplyst at 
Langhår ikke kan deltage, da vi ikke har et samarbejde med denne 
klub.  

 
Hvis vores medlemmer ikke kan deltage i ringtræning hos Viborg 
jagthundeklub, så er det en beslutning denne klub har taget alene, 
det er ikke noget Langhårsklubbens bestyrelse har været inddraget i.   
 
Det blev drøftet om vi skulle indgå i et udstillingssamarbejde med 
Viborg jagthundeklub, men det kan vi ikke, idet vores overenskomst 
med 5 klub forhindrer dette. Det ville være at konkurrere med os 
selv/5 klub.  
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5-klub Schweissprøve 1.000 meter er uafklaret. Den ligger i vores 
lejr. HP tager fat i dette. 

 
Beslutning:   
 
 
8-01-2019  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Brugsprøve som skal afholdes af Langhårsklubben bliver kun 

annonceret på klubbens hjemmeside og i vores gruppe på Facebook.  
   
  Jubilæumsarrangement – også invitationen – blev gennemgået. 

 
Beslutning:  
 
 
9-01-2019  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  
 
 
10-01-2019 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   

 
Beslutning: 
 
 
11-01-2019 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde afholdes efter behov. 
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12-01-2019 Eventuelt. 
 
Drøftelse: 
 
 

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde for at konstituere sig.  

 
Vi blev hurtig enige om, at der ikke skulle ændres på nogle poster. 
 
Gitte ønskede at trække sig fra udstillingsudvalget. I stedet er Carsten og Jens kommet ind i 
udvalget. 
  
 


