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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2011 i Langhårsklubben 
 
Søndag den 20. februar 2011 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Jens Chr. Jensen, JJ 
 Just Mikkelsen, JM 
 Kim Lybker, KL 
 Niels Grønbæk, NG 
 Leif Hansen, LH 
 Carsten Lundhøj, CL 
 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
Referent: Lone Lærke 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-01-2011 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt. 
 
 Fremover sendes referatet senest 14 dage efter bestyrelsesmødet er 

afholdt til bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmerne har fra mødets 
dato dvs. fra 20. feb. og 30 dage frem indsigelsesret, hvorefter 
referatet kan offentliggøres. 
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2-01-2011 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Der er ingen indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den  
 19 -11- 2010 
 
 
3-01-2011 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: 
 

− Der har været rettet henvendelse fra DKK angående 
avlsgodkendelse af en tysk hanhund. Det blev påpeget, at 
avlsgodkendelse skal være efter tysk standard, hvilket ikke 
har fremgået af hjemmesiden, dette er nu rettet. 

− Vedtægterne er ændret i § 8 stk. 3, således at der kræves 
jagttegn og medlemskab af DKK for at kunne være medlem 
af langhårsklubbens bestyrelse. 

− Der kan KUN HD bedømmes i et land.  
 
 Næstformand: Intet nyt 
 
 Kassereren: 
 

− Der har i 2010 været et frafald på 30 medlemmer og da 
klubben er lille i forvejen  (ca. 180 medlemmer) efterlyses 
der forslag og gode ideer til, hvad vi kan gøre for at få en 
medlemstilgang til klubben. 

− Der arbejdes i øjeblikket med en ny og mere spændende 
hjemmeside som løbende vil blive opdateret med resultater af 
prøver, udstillinger, avl, hvalpe……osv. 

− Der var forslag om, at hvalpeavlerne får tilmeldingskort som 
kan vedlægges hvalpens papirer. 

− Der kunne annonceres mere, hvilket dog er en dyr løsning for 
så lille en klub. 

− Der kunne ligges 500,00 kr. på hver hvalp, hvorefter 
hvalpeavleren indmelder den nye ejer for et år. 

− Da meget arbejde er frivilligt og ulønnet, efterlyses der en 
standard for udgifter når man repræsenterer klubben, der 
mangler faste rammer f.eks. kørsel, fortæring mv. Den nye 
bestyrelse laver et regelsæt. 
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 Sekretæren: 
 
 Intet nyt 
 
 Avlsudvalget: 
 

− Der har været 1 henvendelse angående avl, henvendelsen er 
under behandling. 

− Hvis vi vil avle gode sunde hunde, med de egenskaber vi som 
langhårsejere værdsætter, er det nødvendig, at have et godt 
avlsgrundlag, samt et regelsæt for hvad det er der avles med. 
Er det f.eks. i orden at avle med hunde der ikke selv kan 
føde? Er det i orden at parre en avlsgodkendt hanhund med 
en tæve der ikke er? 

− Hvordan forholder vi os til dette? 

− Forslag: Når hvalpe averteres til salg på langhårsklubbens 
hjemmeside, skal alle brugs- og udstillingspræmieringer være 
offentliggjort. 

 
 
4-01-2011 Generalforsamlingen 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Beretningen fra bestyrelsen for 2010 blev sendt rundt, den er 

godkend med lidt små rettelser. 
 I pausen på generalforsamlingen sælges der lotteri som trækkes 

efter generalforsamlingen. 
 
 
5-01-2011 Klubbens hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: Ny hjemmeside/ domænenavn 
 
Drøftelse: Hjemmesiden skal være levende og aktiv. CL har fået ideer fra  
 FJDs hjemmeside som har et flot design, spændende 

billedmateriale, smukke farver og så er siden tiltalende at se på. 
 
Beslutning:  CL kommer med et oplæg omkring hjemmesiden og det tilstræbes 

at hjemmesiden for langhårsklubben bliver meget ligesom FJDs. 
 
Domænenavnet vil fortsat være www.langhårsklubben.dk     
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6-01-2011 DKK’s udstillingsreglement 2011 
 
Sagsfremstilling: Ændring af avlskrav uden forhandling. 
 
Drøftelse: I 2010 er der sket ændringer på avlskravene, idet der nu skal 

bedømmelsen very good, til at give avlsret. Der hersker stor 
forvirring omkring de nye præmieringsregler. 
På det nyligt overståede 5 klub udstilling i Uldum, blev der ud af 22 
hunde givet bedømmelsen Exelent 17 gange. 
Det skal understreges, at avlsreglerne ligger i den enkelte 
specialklub. 
 

Beslutning: BH skal til repræsentantskabsmøde i DKK, hvor de nye avlskrav er 
på dagsordenen. Der er flertal for, at BH stemmer imod de nye 
avlskrav. 

 
 
7-01-2011 HD i Tyske importer og DK fødte hunde 
   
Sagsfremstilling: Flere gange har det været drøftet mellem vores medlemmer, 

hvorvidt der er højere frekvens af hunde med HD, når disse 
importeres fra Tyskland.   

 
Drøftelse:       Oversigt fra 2001-2010 tysk/dansk  
 
Beslutning:     Der viser sig ikke en alarmerende højere frekvens af HD på tyske 

importerede hunde i forhold til dansk avlede hunde.  
 
 
8-01-2011 FJD og 5 – klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: Der er nye regler for dommeruddannelsen som er sat i høring. 
 
Drøftelse: FJD’s bestyrelse/specialklubberne skal godkende dommereleven 

(aspiranten), klubberne skal kunne stå inde for manden. 
                              
 Der blev spurgt om der var emner til at blive markprøvedommer i 

langhårsregi.   
 
                            Der blev talt/diskuteret om de tyske avlsprøver, unghundeprøver og 

efterårsavlsprøver. For at hunde kan avlsgodkendes i Tyskland, skal 
de være ført på disse prøver. Avlsgrundlaget vil blive større og 
danske langhårede kan på sigt blive avlsgodkendte i udlandet, hvis 
de avlsgodkendes efter de samme principper. 

                          
 Der har været annonceret en markprøve i ”Jagthunden” uden om  
                          5 klubs bestyrelse, prøven vil blive aflyst på FJD’s hjemmeside.  
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Beslutning:  
 
 
9-01-2011 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling:  
                             
Drøftelse: Skal vi afskaffe pokalerne? 
 LH foreslår en pokalbog med foto af hund/mand samt relevante 

oplysninger. Ideen blev positiv modtaget og der tages beslutning 
om en evt. pokalbog på næste bestyrelsesmøde. 

 
 
Beslutning: Nye guld og sølvnåle, JM finder forhandler samt priser. 
 
 Brochurer over Langhårsklubben bliver fremover lavet andetsteds 

og til en stk. pris. Antallet vi bestiller er underordnet. 
 
 Til FJD’s udstillinger i Vissenbjerg 2011 er bestilt: 

Ringsekretær, Ida Thyssen 
Dommer, Iver Tang 

 
 
10-01-2011 Fastsættelse af næste møde                                                  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15-4-2011. 
 
 
14-02-2011 Eventuelt                                                  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der var ikke noget under dette punkt. 
 
  


