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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2008 i Langhårsklubben 
 
Søndag den 17. februar 2008 på Hotel Hedegården, Vejle 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Frede Petersen, FP 
 Just Mikkelsen, JM 
 Henning Kristensen, HK 
 Hans Petter Lauridsen, HPL 
 Carsten Lundhøj, CL 
 
 
Fraværende: Svend Due, SD 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
DAGSORDEN: 
 
1-01-2008 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt 
 
2-01-2008 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30.  
 november 2007 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
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3-01-2007 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsvejleder, 

hvalpeformidler. 
 
Orientering: Formanden: 
 
 Bestyrelsens beretning for 2007 blev drøftet og fundet i orden. 

Forslag til opgørelse af HD %: HD procenten bør også udregnes på 
baggrund af årets hvalpetillæg, ligesom der bør være en beregning, 
der viser hvor stor an andel af et års hvalpetillæg, der er blevet 
fotograferet. 

 
 Gennemgang af opgørelse til Bloks mindepokal, som dette år går til 

Niels Grønbæk. 
 
 BH har modtaget invitation til Korthårsklubbens 100 års jubilæum. 

Forslag til gave blev drøftet. 
 
 Næstformanden: 
 

Skal vi deltage på dette års hundeskue i Nr. Hostrup. Det blev 
besluttet, at vi deltager i år og til næste kredsmøde, besluttes den 
fortsatte deltagelse.  

 
 Kassereren: 
 
 Der er desværre en fejlpostering i det regnskab der er trykt i det 

seneste nummer af Langhårsnyt. Et korrigeret regnskab vil blive 
gennemgået med revisorerne inden generalforsamlingen, ligesom 
det vil blive omdelt på generalforsamlingen.  

  
 Sekretæren: 
 
 Ingenting 
 
 Avlsvejlederen: 
 
 Afbud pga. sygdom 
  
 Hvalpeformidleren: 
  
 Det er for tiden god efterspørgsel efter hvalpe. Efterspørgselen er 

større end tillægget. 
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4-01-2008 FJD og 5 klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD. 
 
Drøftelse: Der har ikke været afholdt møder i 5 klub og FJD, hvorfor der ikke 

var noget at drøfte under dette punkt.  
 
Beslutning:  
 
 
5-01-2008 Prøver og udstillinger (herunder nye præmier) 
 
Sagsfremstilling: Drøftelse af afholdte og kommende prøver 
 
Drøftelse: BH synes ikke der var tilstrækkelig opbakning fra de øvrige klubber 

i 5 klub regi, under afviklingen af udstillingen i Jægerspris. 
 
 Svineri med hundelorte og tisseri i skolegården i Rask Mølle. 
 
 Forslag om at lade Yrsa Møller Jørgensen gå aspirant som 

eksteriørdommer for Langhåret hønsehund, blev drøftet. 
 
 De nye præmiekrus med Langhårsklubbens logo blev vist frem. 
 
 Det blev drøftet om andre racer kan deltage på vores prøver. 
 

 
Beslutning: CL tager en drøftelse i 5 klub bestyrelsen vedr. ankepunkter i 

forbindelse med afholdelsen af de 2 udstillinger. 
 
 BH kontakter Yrsa Møller Jørgensen, for at høre om hun fortsat er 

interesseret i at blive eksteriørdommer for vores race. I givet fald 
laver BH aftale med Yrsa Møller Jørgensen om, hvilken udstilling 
hun kan gå aspirant på. 

 
 Det blev besluttet, at præmiekrusene kan købes af medlemmerne for 

kr. 50,-.  
 
 Det blev besluttet, at det er op til den enkelte prøveleder at afgøre, 

om der kan deltage andre racer på vores prøver. Deltagelse af andre 
racer, må dog aldrig medføre udelukkelse af repræsentanter for 
vores egen race, eller racer hørende til 5 klub samarbejdet ved 
afholdelse af prøver i dette regi. 
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6-01-2008 Fastsættelse af næste møde 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Besluttes senere 
 
 
7-01-2008 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling: Ingen 
 
Drøftelse:   


