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REFERAT (Protokol) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2013 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 26. juni 2013 kl.: 18:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Jens Jensen, JJ 
 Leif Hansen, LH 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Jørgen Larsen, JL 
  
Fraværende: Carsten Lawets, CLA, Ida Thyssen, IT, Bent Hansen, BH, 
 Henning Juul, HJ, Gitte Becher, GB og Niels Grønbæk, NG. 
 
Referent: Lone Lærke, LL 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-04-2013 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendt som fremsendt. 
 
 
1a-04-2013 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
  
Beslutning: Ingen opfølgningspunkter 
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2-04-2013 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. maj 2013 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2013 blev 
 underskrevet. 
 
 
3-04-2013 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: Fredag den 26. maj er der indkaldt til møde vedr. 
 indførelsen af de tyske avslsprøver. CL gennemgik dagsordenen. 
 Fra Langhårsklubben deltager JM og CL på mødet. 
  
 Der afholdes møde i Verdensforbundet den 5. september 2013, 
 dagen inden den internationale fuldbrugsprøve, som afholdes den 6. 
 og 7. september i Bayern. CL deltager på mødet og vi vil forsøge at 
 få 3 deltagere (Hans Petter Lauridsen, Gitte Becher og Torben 
 Gilberg) med på den internationale fuldbrugsprøve. 
 
 Vi skal huske at drøfte eventuelle vedtægtsændringer på 
 bestyrelsesmøde i november måned. 

 
 Næstformand: Arealet til brug ved fuldbrugsprøve seminaret er 
 klart. Vi må benytte et areal tilhørende skov & naturstyrelsen, som 
 ligger bag Ejby hallen. Falck stationen i Ejby benyttes som 
 samlingssted. 
 
 Kassereren: Vi har for tiden en kassebeholdning på kr. 37.000,- 

efter der er betalt til FJD.  
 Der mangler stadig regnskab fra Jægerspris udstillingen. CL rykker 

via Knud Føns. 
 Langhårsklubben afholder alle udgifter til dommer og ringsekretær 

ved FJD udstillingen og samtidig genereres der et stort overskud 
ved udstillingen, som er sat ind på en bankkonto tilhørende FJDs 
udstillingsudvalg. Dette er ikke rimeligt og CL skal tage dette op på 
FJDs bestyrelsesmøde. 

 
 Sekretæren:  
 
 Avlsudvalget: Alle henvendelser er behandlet. 
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 Hvalpeformidlingen: Der ligger for tiden 5 han hvalpe der ikke er 
 solgt. 
 
 
4-04-2013 Langhårsklubbens film om den Langhårede hønsehund. 
 
Sagsfremstilling:  Oplæg fra Carsten Jensen 
 
 
Drøftelse: Oplæg fra Carsten Jensen blev gennemgået og fundet i orden. 
 Hvordan får vi filmen finansieret? 
  CL kontakter Carsten Jensen og spørger ind til hvorledes sponsorer 

kan præsenteres på filmen. Når vi ved dette, laves der et skriftligt 
oplæg, som kan fremsendes til potentielle sponsorer. 

 Forslag til sponsorer: Spotsmans Pride, Deerhunter, 
Sealand/Härkila, Hubertushuset, Korsholm og Netnatur. 

  
Beslutning: CL kontakter Carsten Jensen iht. ovenstående. 
 
 
5-04-2013 Købskontrakter 
 
Sagsfremstilling: Hvalpekøbere er skrevet op og har lavet aftale med flere avlere 

samtidigt. 
 
Drøftelse: Der er set flere eksempler på, at hvalpekøbere har lavet aftaler om 

køb af hvalp med flere avlere samtidigt. Dette er for avlerne en 
uheldig situation, som bestyrelsen gerne vil fremkomme med et 
forslag til løsning på.  

 
Beslutning:   På hjemmesiden offentliggøres følgende tekst: 
  
 Anbefaling til vores avlere ved salg af hvalpe 

 
 Da der er set flere eksempler på, at hvalpekøbere laver aftale om 

køb af hvalp hos flere avlere samtidigt, har Langhårsklubben 
følgende forslag til løsning på dette problem. 

 
 Når der indgås aftale mellem en hvalpekøber og en avler om køb af 

hvalp, laves der samtidigt en købsaftale og køberen betaler et 
depositum af en passende størrelse.  

 Købsaftale dokument kan findes på DKKs hjemmeside på følgende 
adresse: http://www.dkk.dk/xdoc/120/Koebsaftale_indtastning.pdf 
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6-04-2013 Evaluering af FJD udstillingen 
 
Sagsfremstilling:  
                             
Drøftelse: CL udtrykte skuffelse over der kun stiller 10 hunde på vores største 
 udstilling for gr. 7 hunde, når man tager i betragtning hvor mange 
 hvalpe der er født de foregående år. 
 Nogle avlere gør stadig intet for at få vist deres avl frem på såvel 
 brugsprøver som udstillinger! 
 
Beslutning:  
 
  
7-04-2013  FJD og 5 klub samarbejdet (CL) 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra CL 
 
Drøftelse: Referater fra 5 klub møder og FJD bestyrelsesmøder er sendt rundt 

til bestyrelsen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 
 
Beslutning:  
 
 
8-04-2013  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling: Jagt og natur på Gram slot, prøver, pokaler, FJD udstillingen, 
 varesortiment til klubbens hjemmeside, autoklæbere, stof mærker 
 og levering af krus. 
 
Drøftelse:  JJ har ikke hørt yderligere vedr. udstillingen jagt og natur på Gram 

slot.  
  
 Schweiss pokal for Sjælland er hos Jette Hemme og den mangler 

kasse og pokalbog 
 
 JL viste tøj han havde med fra en lokal leverandør i nærheden af 

Dianalund. Leverandøren kan forsyne tøjet med Langhårsklubbens 
logo, hvis der laves min 5 stk. pr gang. JL spørger på pris på 
kasketter, så vi evt. kan samle mest muligt indkøb hos en 
leverandør. 

 
 BH havde lavet et oplæg med priser til indkøb af kasketter fra 

forskellige leverandører. Jvf. ovenstående afventer hvad JLkommer 
med til næste møde  

 
 Johan Sandersen har meldt fra til at vi kan afholde vores 

hovedprøve ved Roager næste år.  
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 Oplæg til ændringer i fuldbrugsprøve reglerne blev gennemgået og 
kommenteret. 

    
Beslutning: JJ afventer henvendelse fra FJDs sekretær ved udstillingen på Gram 

slot, eller tager kontakt til ham for at aftale nærmere. 
 
 JM kontakter Jette Hemme så der kan laves kasse og pokalbog til 

schweisspokalen fra Sjælland. 
 
 Det blev besluttet at JL indkøber sweatshirt med klubbens logo til 

bestyrelsen. CL bestilte fleecejakke med logo. Ved næste 
bestyrelsesmøde vil sweatshirt og jakke blive vurderet og finder vi 
kvaliteten er i orden, kan dette fremover tilbydes til vores 
medlemmer via hjemmesiden. 

 
 JM kontakter Johan Sandersen for at undersøge om der alligevel 

ikke skulle være en mulighed for, at hovedprøven kan afholdes i 
Roager igen, det er jo næsten blevet tradition.  

 Alternativt undersøges hvilke andre muligheder der findes for 
terræn og lokaler til hovedprøven kan afholdes i Sønderjylland. 

 
 Svend-Otto Hansen, Læsø er kontaktet for om han vil være 

udstillingsdommer for vores race på FJD udstillingen i 2014. Han 
har givet tilsagn.  

 BH skriver til Svend-Otto Hansen og takker for tilsagnet. 
 
 CL skriver til de øvrige kontinentale klubbers formænd vedr. 

Langhårsklubbens kommentarer til ændringerne i fuldbrugsprøve 
reglerne.  

 
 
9-04-2013 Fastsættelse af næste møde 
 
 Næste møde afholdes fredag den 13. september kl.: 17:00 i Ejby 

hallen 
 
 
10-04-2013 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
 


