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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2019 i Langhårsklubben 
 
Torsdag den 29. august 2019 kl.: 17:00 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 
 
Deltagere:  Gitte Becher, GB 
  Just Mikkelsen, JM  
  Leif Hansen, LH  
  Hans Petter Lauridsen, HP  
  Carsten Lundhøj, CL  
  Tommy Thomsen TT 
 
Fraværende:  Liljan Gram Petterson, LGP 
  Ida Thyssen, IT 
  Jens Jensen, JJ 
     
Referent:   Gitte Becher, GB 

Referat: 

1-03-2019  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-03-2019  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:   

 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Det blev vedtaget at de 6 der mangler at få penge tilbage fra det 

aflyste seminar med Winfried Edelmann, vil få en invitation til 
seminaret 2020. 
 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-03-2019  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: JM fortsætter foreløbig som prøveleder på Pamhule 
Schweissprøven, med nye hjælpere. 
CL tager til Holland for at deltage i den hollandske klubs 100-års 
jubilæum, 12-14 september 2019. Hollænderne deltog i vores 
jubilæum og vi kan ikke være andet bekendt end at møde op på 
deres, nu vi har fået en officiel invitation. Der købes en gave. 
Det er nu muligt for Langhårsklubbens medlemmer at få Deutsch 
Langhaar Mitteilungen som PDF-fil, ved henvendelse til CL. 

 
  Næstformanden: 
 

Kassereren: Kassebeholdning er 71.969,49 kr. Vi har pt et 
underskud på kr. 1.625,45 selvom vi har brugt rigtig mange penge 
til jubilæet, flag og krus. 
   
Sekretæren: 

 
Avlsudvalget: Der er taget kontakt til ejeren af en hanhund. Med 
fælles forståelse er der enighed om, at denne kombination ikke skal 
gentages. 
Vi bør kontakte DKK og spørge hvorfor der ikke er 
Matadoravlsgrænser på Hundeweb mere. CL kontakter DKK. 
Bundeszuchthundeschau i Bonn, avlsudvalget deltog og så mange 
interessante hunde og fik samtidig bekræftet en mistanke om 
aggressivitet i afkom efter en bestemt hanhund. Vi afholdt som 
sædvanligt selv udgifterne til turen. 
Der er gennemført en parring hvor det er tævens 5. kuld. Jf. 
avlsreglerne kan hvalpe ikke annonceres på klubbens hjemmeside. 
 
Hvalpeformidleren:  
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4-03-2019 Ny folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Folder er lavet, flag er købt og brugt til jubilæet, krus er købt. Ny 

hjemmeside afventer. 
 
Beslutning:  
 
 
5-03-2019  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse: Der drøftedes den uskik, at man ved flere slæb- og 

apporteringsprøver, åbenbart lægger ænderne på land. Det skulle 
være for at spare på ænderne, da de så ikke blive våde. CL har 
henvendt sig til Per K. desangående. Per K. mener det skal 
behandles i ERFA grupperne, men det mener vi ikke, da det er en 
overtrædelse af prøvereglerne. 

 
Alle klubber i 5 klub, på nær LHK synes det er en god ide med 
morgenkaffe på SJD Vissenbjergudstillingen. Vi synes det bør 
afskaffes, da det er en unødvendig udgift. 

 
Det er på seneste 5 klub møde besluttet at fremadrettet skal folk der 
med gyldig grund melder fra til en prøve have tilmeldingsgebyret 
tilbage. 
 
Schweissprøvens bedste hund på Sjælland, kan alle racer deltage 
eller er det kun gr. 7 hunde?  

 
Det var aftalt, at alle klubber i 5 klub skulle komme med forslag til 
nyt terræn på baggrund af den dårlige forårsvinderklasse 2019, hvor 
der var for få fugle. Der kom ingen andre forslag end 
Langhårsklubbens, som drejer sig om areal i Sønderjylland med 
særdeles god bestand med vilde fugle. 
Carsten Lawets har tilgang til et nyt terræn ved Herning, der er lavet 
vildtpleje på arealet. 5 klub besluttede at give Herning en ny chance.  
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Beslutning: CL tager kontakt til Per K. vedr. slæb- og apporteringsprøvernes 
vandarbejde.  
 
CL laver oplæg til ændring af 5 klub overenskomsten, så den for 
KJS’s vedkommende kun gælder for KJS hunde der er omfattet af 
FCI gruppe 7.  
 
Forslag til dommere for Langhår på 5 klub udstillingen Uldum og 
Jægerspris blev besluttet. 

 
 
6-03-2019  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: I Langhårsklubbens avlsregler nævnes skudfølsomhed ikke, det bør 

det.  
 

Vedr. deltagelse på DJ racedyst i apportering: Næste år overvejes 
grundigt om de deltagende hunde har en reel mulighed for at bestå 
prøven. Der tilstræbes at sende unge hunde, men det er dog bedre at 
tage en lidt ældre hund med der kan sit kram, end at de dumper. 
 
Hvordan får vi hvalpekøbere til at deltage i uddannelse af deres 
hunde, vi ser kun få til træning? Det drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. Uddannelsesprogram? 
 
Der var i 2019 utilfredshed med at KJS-klubben skulle dele udgiften 
til dommer og ringsekretær med os, når de var så få deltagere på 
udstillingen ift. Langhårsklubben. Svaret hertil var, at sådan er 
aftalen indtil den opsiges af en af parterne.  
 
Avlsudvalget kom med et oplæg til en eksteriørbedømmelse eller 
avlskåring iht. brev fremsendt fra DKK, hvor hunde over en vis 
alder (omkring 2 år) kan bedømmes på samme måde som i 
Tyskland. Den kan evt. gå i stedet for to alm. Udstillinger i 
avlsreglerne. Dette drøftes på næste møde ud fra oplæg.  
 

 
Beslutning: CL kommer med et oplæg til næste møde vedr. ændring af 

avlsregler. Det er generalforsamlingen der beslutter avlsreglerne.  
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JJ spørger KJS om de stadig vil dele udgifterne til ringsekretær og 
dommer på SJD-udstillingen, eller vi skal søge andre 
samarbejdspartnere.  

 
 
7-03-2019  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:    
   
Beslutning:   
 
 
8-03-2019  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Uofficiel møde i verdensforbundet i forbindelse med  
  Langhårsklubbens 40-års jubilæum.  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  GB notater fra mødet i verdensforbundet i forbindelse med LHK´s 
  jubilæum, sendes rundt. 
 
 
9-03-2019 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde afholdes efter behov. 
 
 
10-03-2019 Eventuelt. 
 
Drøftelse:  
 
 
 


