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REFERAT (Offentlig) 

 

Af bestyrelsesmøde nr. 1-2020 i Langhårsklubben 

 

Torsdag den 9. januar 2019 kl.: 16:30 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 

 

Deltagere:  Gitte Becher, GB 

  Just Mikkelsen, JM  

  Leif Hansen, LH  

  Hans Petter Lauridsen, HP  

  Carsten Lundhøj, CL  

  Ida Thyssen, IT 

  Jens Jensen, JJ 

  Tommy Thomsen TT 

 

Fraværende:  Liljan Gram Petterson, LGP 

     

Referent:   Ida Thyssen, IT 

 

Referat: 

 

1-01-2020  Fastlæggelse af dagsorden. 

 

Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 

 

 

2-01-2020  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Sagsfremstilling:   

 

Drøftelse: Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Beslutning:  Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-01-2020  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 

 

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  

 

Orientering:  

 

Formanden: Vi kommer ikke til at afholde schweissprøve i Pamhule 

mere pga. skov- og naturstyrelsens begrænsning af aktiviteter i 

natura 2000 områder 

HP, Lone og CL var til jubilæumsarrangement i Holland. Ingen 

vidste tilsyneladende at vi kom. Det er en klub med 450 

medlemmer. Om dagen var der prøver at se på. 40 personer deltog 

til festmiddagen. I stedet for Leonhard Schmieg (formand for DL 

Tyskland) deltog Friedhelm Röttgen (næstformand). Det hele 

virkede skrøbeligt. 

Deutsch-Langhaar Mitteilungen kan nu fås som en .pdf-fil. 

På flere af Slæb- og Apporteringsprøvene ligger ænderne på land i 

stedet for i vand, så kan man spare på vildtet påstås der. CL har 

kontaktet SJD vedrørende dette, men der sker åbenbart ikke 

yderligere i sagen. 

I Tyskland kan let skudfølsomme hunde bestå en prøve men ikke 

indgå i avl. Skudfølsom er en karakterbrist og for beskytte racens 

stærke psyke, udelukkes hunde med enhver grad af skudfølsomhed 

fra avlen. Hunde som er bange i tordenvejr, kan den heller ikke 

indgå i avl i Tyskland. Vi venter med at fremlægge forslag til 

ændring vores avlsregler til næste generalforsamling. 

CL deltager den 14. marts til DKK’s formandsmødet. 

Der blev vist et træningsprogram for unghunde til forberedelse til 

UT, VJP, AT, HZP, V&S, som var udfærdiget af JM, LH og CL. 

 

  Næstformanden: 

 

Kassereren: et lille minus er årets resultat. Husk at vi har haft 

udgifter i forbindelse med Jubilæumsarrangementet og indkøb af 

krus og flag. 

Vores beholdning er pr. 31. december 2019 er god.  

Der kommer løbende kontingentbetalinger 

Der skal ikke ændres på kontingentet. 

   

Sekretæren: 

 



                                                             
 

18. januar 2020  3 

 

 

Avlsudvalget: Hannes v. Kiekenbruch, ZDL 202/15 og afkom efter 

den, er endegyldigt avlsspærret i Tyskland. 

Opdrættere sørger ikke for at hvalpekøbere udfylder blanket, så det 

er tilladt klubben at kontakte disse. Med andre ord må klubben ikke 

kontakte dem uden den udfyldte blanket. Det er et problem, når 

klubben vil have fat i dem om f.eks. gratis medlemskab året ud og 

om træningstilbud. HP vil fremover i mailen til opdrætterne fortælle 

om vigtigheden af, at den blanket bliver udfyldt. 

CL vil kontakte DKK for at høre om det er mulighed for at få 

ændret købskontrakten, hvor et kryds i en rubrik tillader at klubben 

kontakter hvalpekøberne. Det kan alle racer have glæde af. 

GB har lavet en aftale med Winfried Edelmann om et 

træningsseminar. Det bliver den 13. juni hos John Møller i Bedsted. 

 

Hvalpeformidleren: Det er rimelig roligt. JM henviser til vores 

hjemmeside. 

 
 

4-01-2020  Planlægning af generalforsamling. 

 

Sagsfremstilling:  

 

Drøftelse:  

 

Beslutning:  CL laver årsberetning. Når den er klar, sendes den rundt til 

bestyrelsen. 

 HP sender til CL, hvem der skal have 25-års jubilæumsdiplom/nål. 

Det er kun HP. 

CL får lavet et ændringsforslag til vedtægterne, så der fremover står 

folkepensionist ved kontingentopkrævning, samt rettet racens navn. 

Der er lavet aftale med Brian Visby som dirigent.  

CL inviterer Henning Juul til referent.  

GB har styr på lodderne til Amerikansk Lotteri. 

Vi skal have bestyrelsesmøde samme dag inden 

generalforsamlingen. Det bliver kl.: 09:30. 

IT bestiller morgenmad, frokost + kage og kaffe. 

Vi skal have fundet en ny suppleant.  

Der blev underskrevet forslag på alle 3, der er på genvalg til 

bestyrelsen. CL skriver til dem, der skal have nålene. 

 Avlsskue drøftes på generalforsamlingen. 

IT havde udfærdiget en liste med point til Skytte Blocks Pokal. 

Denne blev gennemgået.  
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IT giver HP besked om nåle.  

CL skriver brev til dem, der skal have diplom og nåle, IT udfærdiger 

diplomer. JM tager lamineringsmaskine med. 

 

 

 

5-01-2020 Ny folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 

 

Sagsfremstilling:  

 

Drøftelse:  Flag og krus er købt. Nye Roll-up er også lavet.  

Hjemmeside skal snart fornyes og der skal afsættes penge til dette, 

men vi er dog ikke så vidt endnu. 

 

Beslutning: Der afsættes penge til ny hjemmeside og igangsættes undersøgelser 

vedr. udseende og pris. 

  

 Vi skal deltage på Jagt og Outdoor Messe den 13. – 15. marts. GB 

kan komme – også med hund fredag og evt. ved behov lørdag. JJ 

kan lørdag og søndag. GB og JJ er på sagen og kan sige til, hvis de 

har brug for hjælp. 

 

 

6-01-2020  SJD og 5-klubsamarbejdet. 

 

Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 

  

Drøftelse:  Morgenmad på SJD-udstillinger er afskaffet. 

Annette Bak Frederiksen fra KJS vil ikke være med til fordelingen 

med 50-50 på SJD-udstillingen. Måske skal vi i stedet have et 

samarbejde med Weimaraner, hvor vi deler udgifter til dommer og 

ringsekretær. Dommer- og ringsekretærudgifter skal deles fra 2021. 

CL har lavet et forslag om 5-klub overenskomst. Vi anbefaler KJS at 

lave samarbejde i de FCI-grupper de enkelte racer hørende under 

KJS hører til.  

HP gennemgik referat for 5-klub møde.  

 

Beslutning:  

 

 

 

 



                                                             
 

18. januar 2020  5 

 

 

7-01-2020  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 

 

Sagsfremstilling:  

 

Drøftelse: Der var god tilbagemelding fra jubilæumsudstillingen. Der blev 

brugt ca. 15 minutter på hver hund. Tænder, pels, øjne, højdemåling 

alle 3 gangarter, temperament m.v. blev grundig tjekket og vurderet 

ift. racens jagtlige brug.  

 

Vi arbejder på et fremtidigt avlsskue, hvor der bruges lige så lang tid 

på hver hund, og hvor ovenstående ting bliver grundigt undersøgt. 

Vores ønske er at hunden kun behøver at deltage på ét avlsskue for 

avlsgodkendelse som alternativ til 2 ”almindelige” udstillinger. Vi 

har allerede et brev fra Jens Glavind om mulighed for afholdelse af 

avlsskue.  

Vi indkalder til dommerseminar og inviterer dem vi synes er 

kapable til det. Sagen drøftes på generalforsamlingen for at høre 

hvad medlemmerne synes om dette. 

Vi vil starte op med avlsskue hver sommer – måske hellere om 

foråret pga. pelsen. 

Gunnar Jensen sidder i DKK’s bestyrelse efter Connie Jacobsen. CL 

har talt med Gunnar om avlsskue, og han synes, det er en rigtig god 

ide. 

SJD’s udstillingskomite vil gerne have dommerønsker for 2021 og 

2022. Bestyrelsens forslag er Carsten Birk, Jessie Borregaard 

Madsen, Gunnar Nyman og Knud V. Jensen. IT finder telefonnumre 

til JJ.  

 

 

Beslutning:  

 

 

8-01-2020  Jagtbrugshunde. 

 

Sagsfremstilling:  

 

Drøftelse:  Vi lider under skiftende klubbestyrelsers holdninger og vilje til 

samarbejde. 

Hvis vi laver et samarbejde med DL Gruppe Slesvig-Holsten, er det 

så ok, at vi har andre racer med til UT og AT? 
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Beslutning: Møde med DL gruppe Slesvig-Holsten i Sønderborg lørdag den 25. 

januar kl.: 11:00. GB, HP og CL deltager fra Langhårsklubben.  

 

 

9-01-2020  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 

 

Sagsfremstilling:   

 

Drøftelse:   Næste møde i verdensforbundet bliver ifm. efterårets Schorlemer 

HZP. Dato er endnu ikke fastlagt. 

 

GB notater fra mødet i verdensforbundet i forbindelse med LHK´s 

 jubilæum, sendes rundt. 
 

 

Beslutning:   

 

 

10-01-2020 Fastsættelse af næste møde. 

 

Næste møde bliver samme dag som generalforsamlingen, det vil 

sige søndag den 16. februar kl.: 09.30. 

 

 

11-01-2020 Eventuelt. 

 

Drøftelse:  

 

 

 


