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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 7-2012 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 30. november 2012 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Just Mikkelsen, JM 
 Leif Hansen, LH 
 Jørgen Larsen, JL 
 Niels Grønbæk, NG 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Gitte Becher, GB 
 
Fraværende: Henning Juul, HJ, Jens Jensen, JJ, Jesper Klausen, JK og Carsten 
Lawets, CLA 
 
Referent: Lone Lærke, LL 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-07-2012 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt  
 
 
 
1a-07-2012 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:  
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Beslutning: Der er aftalt møde med revisorsuppleanten den 10. december for 
 godkendelse af regnskab for 2011, jf. generalforsamlingsreferat 
 2012. 
 
 
2-07-2012 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den 31. august 2012 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet blev underskrevet. 
 
 
3-07-2012 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden:  
 
 Der er bevilget kr. 300,- til gave ved DJU’s 75 års jubilæum. 
 
 Jesper Klausen er blevet godkendt som apporteringsprøve dommer. 
 
 FJD’s hjemmeside er blevet beriget med nye billeder af den 

Langhårede hønsehund, hvor der er vægtet aktivitet i billederne 
frem for stillestående hundeportrætter. 

 
 Næstformand: 
 
 Kassereren: I forbindelse med fremsendelse mail om indbetaling af 

årskontingent, er der desværre blevet brugt en fejl hjemmeside 
adresse. Fejlen er efterfølgende rettet dagen efter. 

 
 Kassebeholdning: kr. 29.197,46 
 
 Vi har tilbagegang i medlemstallet. Fra 2011 til 2012 er 35 

medlemmer/familiemedlemmer faldet fra. Medlemmerne rykkes 2 
gange telefonisk og hvis de ikke efterfølgende betaler, bliver de 
slettet af medlemslisten. 

 
 Sekretæren: BH orienterede om HD fotos taget i 2012. Der er 

fotograferet 12 hunde i alt, hvoraf der kun er en enkelt hund med 
HD. Fint resultat, men det kunne ønskes at der var flere hunde der 
blev fotograferet.  
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 Den årlige regning fra hostmaster for hjemmeside adressen sendes 

stadig til Bent Hansen. CL retter op på dette. 
 
 Avlsudvalget:  

  
 Hvalpeformidlingen:  
 
 
4-07-2012 Klubbens generalforsamling 2013 
 
Sagsfremstilling:  Dato for afholdelsen, valg til bestyrelsen, lotteri, sponsorgaver. 
 
 
Drøftelse: På valg er Jens Chr. Jensen, Just Mikkelsen og Carsten Lundhøj. 
  
  
Beslutning: Alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg modtager genvalg. 
 
 Generalforsamlingen afholdes søndag den 17. februar kl. 13:00 i 

Ejby hallen. 
 
 Der vil i lighed med de foregående år blive afholdt amerikansk 

lotteri til generalforsamlingen. BH sørger indkøb af lotteri sedler, 4 
farver med 100 numre. Prisen bliver 4 lotterisedler for kr. 20,- 

 CL køber 3 kasser rødvin (18 flasker) i Tyskland til udlodning på 
dagen. Der sponsoreres 1 sæk hundefoder fra JM, GB, LH og CL. 

 
 I passende tid før generalforsamlingen, laver CL en opfordring til 

medlemmerne om, at møde op og gøre sin indflydelse gældende og 
komme med forslag til hvad man ønsker bestyrelsen skal arbejde 
med af nye tiltag. Dem der ikke har mulighed for at møde op på 
generalforsamlingen, opfordres til at fremsende forslag til 
formanden på mail.  

 
 JM finder frem til hvem der i år har 25 års jubilæum og sender dette 

til BH. BH fremsender en speciel invitation til jubilarerne. 
  
 
5-07-2012 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 
 
Sagsfremstilling: Se fremsendte bilag 
 
Drøftelse: Det tidligere generalforsamlingsbeslutning om, at man skal have 

jagttegn for at kunne sidde i bestyrelsen kan ikke indføres i 
vedtægterne, idet den er i strid med Dansk foreningsret 
(diskrimminerende) 



16-12-2012  4 

 
Beslutning:  Krav om jagttegn flyttes fra vedtægterne til forretningsordenen. BH 

retter forretningsordenen til på dette punkt.  
 
 Ændringsforslag vedr. varsel af generalforsamlingen, annoncering 

af generalforsamlingen og deadline for fremsendelse af forslag til 
generalforsamlingen blev besluttet iht. fremsendte bilag. 

 
 Der var enighed om at forslå kontingent stigning på kr. 25,- til 

generalforsamlingen for alle 3 medlemstyper. 
 
 CL fremsender forslag til vedtægtsændringer i § 3 stk. 2. Hvis der er 

enighed om forslaget underskriver hvert bestyrelsesmedlem 
forslaget og fremsender dette til formanden. 

 
 Der er tidligere på året lavet en sproglig tilretning af avlsreglerne, 

de disse skulle offentliggøres på hjemmesiden. Den nye version skal 
godkendes af generalforsamlingen. 

   
 
6-07-2012 Langhårsklubbens avlskrav 
 
Sagsfremstilling: Se maildateret 4. juni, 5 juni, 8 juni, 4 november 2012 fra 

formanden. 
                             
Drøftelse: Vi vælger at forsætte med at afvente de store gruppe 7 

hundeklubbers resultater fra deres forhandlinger med DKK.  
 
Beslutning: Vi vil under ingen omstændigheder være med til at give 

stambogsføringsret til forældredyr med HD grad D og E. 
  
 
7-07-2012  Valg til Dansk Jagthundeudvalg udvalg  (DJU) udvalgsposter 
 
Sagsfremstilling: Se mail dateret 9. november 2012 fra formanden 
 
Drøftelse: CL orienterede om de opstillede kandidater 
 
Beslutning:  
 
 
8-07-2012  Weltverband Deutsch Langhaar 
 
Sagsfremstilling: Brev fra Gerwin Günter – se vedhæftede bilag 
 
Drøftelse: CL havde lavet en dansk oversættelse af brevet, som blev læst op. 

Bestyrelsen er positivt stemt for både forslaget om samarbejdsaftale 
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mellem verdensforbundet for Tysk Langhaaret og FCI, samt 
forsalget om påtegning på stambøgerne når hvalpe er avlet i 
overensstemmelse med verdensforbundets krav. 

 
Beslutning: CL skriver til Gerwin Günter og meddeler vores opbakning. 
 LH får forslag til samarbejdsaftale oversat.  
 
 
9-07-2012 Udvalget til markedsføring af Langhåret hønsehund 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra udvalget + informationshæftet. (JL) 
 
Drøftelse: JL havde lavet et glimrende oplæg til informatyionshæfte.  
 
 Har vi nok krus og autoklæbere?  
   
Beslutning: GB og LL kommer med en sproglig tilpasning til næste 

bestyrelsesmøde. Rundsendes inden mødet. 
 
 Vi har nok krus til 2013, men herefter skal der bestilles nye.  
 BH tager kontakt til leverandøren af krus.  
  
 Engelsson i Sverige, som har leveret fleecejakker med logo til kreds 

Midtjylland, kan ikke levere beklædning med Langhårsklubbens 
logo. CL tager kontakt til Rowedder Jagdgebrauchshunde-stickreien 
i Neumünster for at undersøge muligheder og pris. 

 
 Alle varer der kan købes i klubben, skal når varesortimentet er klart 

annonceres på hjemmesiden med billeder. 
 
 
10-07-2012 FJD og 5 klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: Orientering af CL 
 
Drøftelse: Der forelå endnu ikke referater fra FJD og 5 klub møderne.  
 
Beslutning: CL fremsender referater til orientering når de er klar. 
 
 
11-07-2012 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling: Låg til Blochs mindepokal 
 
Drøftelse:  
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Beslutning: GB og NG sørger for Blochs mindpokal fremsendes fra Torben 
Gildbjerg så hurtigt som muligt. Nyt låg til Bloch’s mindepokal 
skal være klar til generalforsamlingen. 

 
 Når der skal bruges præmieringskrus til udstillinger og 

hovedprøven, skal disse rekvireres hos sekretæren eller kassereren. 
 
 Der mangler stadig at komme styr på de sidste pokaler. JM og GB 

får dette arbejde gjort færdig. 
 
 Der vil fremover blive givet præmiekrus til 2. og 3. præmierne ved 

klubbens hovedprøve. 
 
 Unghundene skal fremover betale normalt markprøvegebyr til 

klubbens hovedprøve. 
 
 Klubbens hovedprøve afholdes mandag den 1. april 2013 (anden 

påskedag). JM og HJ sørger for annoncering i Jagthundens februar 
nummer. Deadline er den 1. januar 2013! 

 
 5 klub schweissprøve Sønderjylland afholdes søndag den 5 maj 

2013 i Pamhule skov. CL sørger for annoncering i jagthunden i 
samarbejde med 5 klub. 

 
 JL undersøger muligheden for afholdelse af 5 klub schweissprøve i 

Tersløse Bøgeskov ved Dianalund. NG tilbyder assistance til 
prøvens gennemførelse.    

 
 
12-07-2012 Fastsættelse af næste møde 
 
 Næste møde afholdes søndag den 17. februar kl.: 
 
 
13-07-2012 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   


