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REFERAT (Offentlig) 

 
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2019 i Langhårsklubben 
 
Onsdag den 29. maj 2019 kl.: 16:00 i Ejby-Harndrup og omegns jagtforenings klubhus 
 
Deltagere:  Gitte Becher, GB 
  Just Mikkelsen, JM  
  Leif Hansen, LH  
  Jens Jensen, JJ 
  Hans Petter Lauridsen, HP  
  Carsten Lundhøj, CL  
  Tommy Thomsen TT 
  Ida Thyssen, IT 
 
Fraværende:  Liljan Gram Petterson, LGP 
     
Referent:   Ida Thyssen, IT 

Referat: 

1-02-2019  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-02-2019  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Drøftelse: Proportioner for Blochs Mindepokal, som gælder pr. 1. januar 2019, 

ligger på klubbens hjemmeside. 
 

Referat fra FJD-møde blev omtalt. Der er pr. 31december 2018 et 
overskud på ca. 800.000 kr. Passende beløb udbetales pr. medlem til 
klubberne.  
 
Afholdelse af 5-klub 1000 meter Schweissprøve er stadig uafklaret. 
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Annonce til Brugsprøve, som afholdes som en del af 
jubilæumsarrangementet, annonceres kun på klubbens hjemmeside 
og på Facebook.  

 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-02-2019  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Vi deltager ikke på Brahetrolleborg Game Fair, som 
foregår over 3 dage. Der er for mange aktiviteter i år. Så derfor kan 
vores deltagelse ikke blive professionel. 
Der kommer et raceportræt i augustnummeret af Jæger – eller evt. i 
september nummeret. 
Der foregår ikke hundetræning i Langhårsregi med EL-halsbånd! 
Det skal ikke på klubbens hjemmeside, men det skal siges, hvis det 
opleves. 

 
  Næstformanden: 
 

Kassereren: Der mangler 3 x 250 kr. ifm. annoncering af hvalpe på 
klubbens hjemmeside. HP er i fuld gang med at returnere penge til 
dem, der havde tilmeldt til Winfried Edelmanns seminar. Dette blev 
desværre aflyst pga. sygdom. Personerne skal rykkes, så de kan få 
pengene retur.  
GB fortalte hvordan Winfried Edelmann havde det. GB har talt med 
folk, som alle har forståelse for situationen. De vil gerne deltage 
senere. 
   
Sekretæren: 

 
Avlsudvalget: Vi mangler liste med hvalpekøbere fra to avlere. De 
kommer iflg. GB. Første års gratis medlemskab giver selvfølgelig 
berettigelse til deltagelse i Jubilæumsarrangement. 
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Hvalpeformidleren: Det er fint at opdrætter sig nej til eventuelle 
hvalpekøbere, hvis man er usikker på om det vil blive et godt hjem 
for hvalpen!  

 
 
4-02-2019  Detaljeret planlægning af jubilæumsarrangementet. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Diverse drøftelse.  

 
Beslutning:  CL laver separat køreplan for jubilæumsarrangementet. 
 
 
5-02-2019 Ny folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Folder og messemateriale er på plads.  

 
Hjemmesiden er den samme gamle. Intet er endnu sat i værk. Det 
skal med den nye hjemmeside være mulighed for support. Der er 
ingen panik mht. hvornår den nye hjemmeside skal laves. Den vi har 
nu, er 7 år gammel. 
 
Vi fik talt om, at der ikke er så mange TL-krus tilbage. Vi fandt 
nogle muligheder. GB klarer resten. 
 

 
Beslutning: GB bestiller nye krus.    
 

 
6-02-2019  FJD, DJU og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling:  
  
Drøftelse: 5-klub: Referatet fra sidste møde blev gennemgået.  

 
Dommerønsker til Certifikatudstilling Øst og Vest skal være fundet 
inden næste møde i 5-klub. Det er den 15. august. 
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Schweissprøven på Sjælland i 2019 lukkede prøvelederen før 
tilmeldingsfrist var udløbet. Det er ulovligt iht. 
schweissprøvereglerne. Når tilmeldingsfristen er udløbet skal først 
og fremmest hunde fra de samarbejdende klubber i 5 klub med, så 
skal dommere og folk, der har været stifindere prioriteres. 
Prøvelederen har også ringet rundt inviteret folk. Vi mener der skal 
findes en ny prøveleder til næste år.  
 
CL kommer med oplæg til overenskomsten i 5-klub-regi, som HP 
skal have med til næste møde. Det står ikke præciseret, at det kun er 
gruppe 7 hundene i KJS, det drejer sig om i den underskrevne 
overenskomst. 
 
JM er måske prøveleder på Schweissprøven i Sønderjylland for 
sidste gang i 2020. Dommere og stifindere er brugt i 25 år og er 
derfor ældre. 

  
 
Beslutning:   
 
 
7-02-2019  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Racedyst: Der skal findes hunde til et hold fra midt- og Nordjylland 

og et hold skal laves for Sydjylland og Fyn. Det sidste hold skal 
sammensættes fra Sjælland. Kan vi få samlet holdene? Vi lægger det 
ud til kredsene.  CL skriver rundt til kredsene med invitationen.  
 
Den dag, der er udstilling i Vissenbjerg, er JJ på job, men han sørger 
for at tingene bliver opstillet i ringen. Alice Kiholm er ringsekretær. 
IT skriver til dommeren. Der er tilmeldt 12 Tysk Langhår.  
 
CL sender ajourført udstillingsdommerliste rundt. 

 
 
Beslutning:  
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8-02-2019  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der kommer for mange hunde, der uforberedte til UT. Der er ikke 

skygge af stand i nogle af hundene. Dette blev oplevet på Sjælland 
på en af prøverne. Alle klubber skal gøre noget for deres 
medlemmer, så hundene har mødt vildt inden de stiller på UT-prøve.  

 
Beslutning:  
 
 
9-02-2019  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   

 
Beslutning: 
 
 
10-02-2019 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde afholdes efter behov. 
 
 
11-02-2019 Eventuelt. 
 
Drøftelse:  
 
 

 


