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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben 
 
Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Svend Due, SD 
 Just Mikkelsen, JM 
 Henning Juul, HJ 
 Frede Petersen, FP 
 Morten Rugård, MR 
 Kim Lybker, KL 
 Carsten Lundhøj, CL 
 
 
Fraværende: Jørgen Gram Petersson, JGP (afbud) 
 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-01-2009 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt. 
 
 
2-01-2009 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
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3-01-2009 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: 
 

− BH gav en orientering vedr. DKK,s lukning af generel 
adgang til resultat registreringerne på hundweb, samt den 
drøftelse der havde været om sagen på et FJD møde forud for 
DKK formandsmødet, samt efterfølgende på formandsmødet. 

− BH gav orientering vedr. DKK’s uddannelse af alround 
dommere til at dømme gruppe 7 hundene. FJD tilskriver 
DKK vedr. dette. 

 
 Næstformanden: 
 
 Ingenting 
 
 Kassereren: 
 
 JM fremlagde årsregnskabet med alle posteringer.  
 Vi har pt. en lille nedgang i antal medlemmer, men det er 

sandsynligt dette vil bedre sig hen over året, når der kommer nye 
hvalpekøbere til. 

 På næste bestyrelsesmøde tages regnskabet op til grundig 
revidering, idet vi ikke kan acceptere endnu et år med underskud. 

 Denne revidering bør munde ud i et revideret budget, som der skal 
styres efter. 

  
 Sekretæren: 
 
 Ej mødt. 
 
 Avlsudvalget: 
 
 Der er et hvalpekuld på vej og en parring er aftalt, men endnu ikke 

gennemført. 
  
 Der har været ytret tilfredshed, fra flere medlemmer, med 

avlsudvalgets måde, at håndtere henvendelse om parring. 
 
 Pga. stort slægtskab mellem vores hunde, vil det være tvingende 

nødvendigt at bruge udenlandske hanhunde i den nærmeste tid 
fremover, for at undgå indavl. 
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 Hvalpeformidleren: 
  
 Der er pt. ikke mange henvendelser. 
 
 
4-01-2009 Generalforsamlingen herunder fastsættelse af tidspunkt for pause 
 
Sagsfremstilling: Gennemgang af bestyrelsens beretning. 
 
Drøftelse: Bestyrelsens beretning blev gennemgået. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 
5-01-2009 Tildeling af klubbens nåle, herunder Bloch’s mindepokal 
 
Sagsfremstilling: Tildeling af klubnåle, samt point for tildeling af Bloch,s 

mindepokal ved den efterfølgende generalforsamling. 
 
Drøftelse: BH orienterede om uddeling af 2 guld og 2 sølvnåle for opnåede 

resultater. Disse vil blive uddelt på den efterfølgende 
generalforsamling. 

 BH orienterede om opnåede point for tildeling af Bloch’s 
mindepokal. Pokalen vil blive givet på baggrund af det højest 
kendte antal point opnået nogen sinde. 

 
 

Beslutning: Guldnål til Just Mikkelsen på baggrund af opnået jagtchampionat 
med Futtrup’s Lif 

 Guldnål til Andreas Langpap for stor indsats for racen i 2008. 
 Sølvnål til Børge Futtrup for opnåelse af eksteriør championat med 

Futtrup’s Las 
 Sølvnål og Bloch’s mindepokal til Andreas Langpap med i alt 415 

point. 
 
   
6-01-2009 Valg af ny formand i FJD 
 
Sagsfremstilling: FJD’s nuværende formand Flemming Thune Stephensen har ønsket 

at trække sig før tid og der skal derfor vælges ny formand for FJD.  
 
Drøftelse: Forskellige emner til posten blev drøftet. Langhårsklubben lægger 

vægt på, at den næste formand for FJD skal være erfaren mht. 
FJD’s bestyrelsesarbejde.  

 
Beslutning: Langhårsklubben peger på Henrik Råe Andersen som ny formand 

for FJD. 
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7-01-2009 Valget til DKK,s bestyerlse 
 
Sagsfremstilling: Der blev i efteråret afholdt valg til DKK’s bestyrelse.  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  
 
 
8-01-2009 FJD og 5 – klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: CL og BH gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD 
 
Drøftelse: Sagen vedr. manglende adgang til registreringer ved DKK uden 

medlemskab af DKK blev drøftet. Der var fuld opbakning til 
forslag til læserbrev som Åge Stenhøj havde fremsendt på mail, 
samt til de juridiske betragtninger Søren Stenhøj havde fremsendt. 

 
 Drøftelse af regnskaber fra 5 klub prøverne i 2009. 
 
Beslutning: Sagen vedr. manglende tilgang til registreringer, samt valg af 

allround eksteriørdommere, behandles i FJD regi. 
 
 CL forsøger at få gennemført regler for aflæggelse af regnskab fra 

prøveledere i 5 klub regi, således der kommer ensartethed bag disse 
regnskaber.  

 
 
9-01-2009 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: FJD udstillingen er på plads mht. dommer og ringsekretær. 
 
 Drøftelse af medlemmernes interesse for pokaler, som nogen 

medlemmer af bestyrelsen finder ligger på et lavt niveau.  
 
Beslutning: På næste bestyrelsesmøde tages situationen vedr. pokaler op til 

drøftelse: 
 Hvor mange pokaler skal vi have?  
 Hvad gør vi efterhånden som der er kommet flere prøver til? 
 Har medlemmer interesse i pokalerne? 
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10-01-2009 Fastsættelse af næste møde                                                  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Næste møde afholdes den 20. marts, kl.: 18:00 på Hotel 

Hedegården, Vejle. 
 
 
14-02-2008 Eventuelt                                                  
 
Sagsfremstilling: Ingen 
 
Drøftelse: 
 
  


