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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2006 i Langhårsklubben 
 
Onsdag den 19. april 2006 på hotel Hedegården Vejle 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Just Mikkelsen, JM 
 Henrik Blendstrup, HB 
 Svend Due, SD 
 Henning Kristensen, HK 
 Hans Petter Lauridsen, HPL 
 Carsten Lundhøj, CL 
 
Fraværende: Ingen 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
DAGSORDEN: 
 
1-02-2006 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen.  
 
Beslutning: Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt – punkt  
 5a.  
 
2-02-2006 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1.  
 marts 2006 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt  
 
3-02-2006 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, avlsvejleder, 

hvalpeformidler. 
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Orientering: Formanden:       
 
 DKK har godkendt klubbens tilslutning til pkt. 10 i DKK’s 

avlsregler.        
 
 DKK meddeler at en hund godt kan være raceren, selvom den 

afviger grundlæggende fra racestandarden og selvom den har 
diskvalificerende fejl iht. racestandarden. 

 
 DKK har tilbudt specialklubberne at afholde en modsat dag 

udstilling i forbindelse med FCI verdensudstillingen i 2010 i 
Herning. 

 
 Kreds Fyn er igen fungerende, efter de har afholdt stiftende 

generalforsamling. Jan Aagger Nielsen er blevet formand. 
 
 Økonomiudvalget: 
 
 Orientering fra økonomiudvalget er udskudt til næste 

bestyrelsesmøde.  
 
 Avlsvejlederen: 
 
 Der er for tiden ingen henvendelser 
 
 Hvalpeformidleren: 
 
 Der er for tiden ingen henvendelser    
 
Beslutning: Langhårsklubben ønsker ikke nogen modsat dag udstilling til FCI 

verdensudstillingen i Herning i 2010. BH meddeler DKK dette. 
 
 Langhårsklubben ønsker at få kreds Sjælland i gang igen. Dette 

gøres ved, at BH sender et brev til samtlige medlemmer på 
Sjælland, hvori der indkaldes til stiftende generalforsamling - altså 
samme model som blev anvendt ved aktiveringen af kreds Fyn. 

 
4-02-2006 Afslutning på ”fejlfarvesagen” 
 
Sagsfremstilling: Efter fremstillingen af de involverede hunde, med efterfølgende 

offentliggørelse af resultatet på klubbens hjemmeside, ønsker 
bestyrelsen at henlægge sagen som afsluttet. 

 
Drøftelse: Forskellige forslag blev drøftet. Der var enighed om, at sagen er 

undersøgt til bunds og at bestyrelsen pt. ikke ønsker at foretage sig 
yderligere i sagen.   
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Beslutning: BH udformer en tekst for afslutning af sagen til næste nummer af 

Langhårsnyt.   
 
5-02-2006 Eksteriørdommerseminar 
 
Sagsfremstilling: For at sikre overholdelse af FCI standarden for Langhåret 

hønsehund, samt sikre en ensartet bedømmelse, er det besluttet at 
afholde et eksteriørdommerseminar. DKK har foreslået det afholdes 
sammen med dem, men meddelt det først kan blive i 2007. 

 
Drøftelse: Der var enighed om, at 2007 er et sent tidspunkt for afholdelse af 

seminaret, men det er ok hvis det bliver den 1. eller 2. weekend i 
januar. 

 
Beslutning: BH tager kontakt til Ole Staunskjær ang. afholdelse af seminaret 

den 1. eller 2. weekend i januar. Hvis DKK ikke vil være med til 
dette tidspunkt som det seneste, arrangerer Langhårsklubben selv 
seminaret, så vi ikke kommer for tæt på klubbens certifikat-
udstillinger i januar og februar. 

 
 HB tager kontakt til medlemmerne af FJD’s udstillingskomite for, 

at høre om der er nogen der har en ”køreplan” for et eksteriør-
dommerseminar. 

 
5a-02-2006 Allround eksteriørdommere 
 
Sagsfremstilling: DKK har i brev dateret den 7. april 2006, foreslået uddannelse af 

flere race- og gruppedommere, da de mener de mangler dommere 
der er i stand til at dømme flere racer og hele grupper.  

 
Drøftelse: Nogle af de foreslåede dommere, har autorisation til at dømme 

adskillige racer, indenfor flere forskellige grupper. Der var flertal 
for, at dette ikke er en vej bestyrelsen ønsker at gå, idet der ønskes 
en højere grad af ensartethed i eksteriørbedømmelserne og dette er 
ikke foreneligt med brugen af allround dommere.  

 
Beslutning: BH skriver et brev til DKK, hvor det bekendtgøres at klubben selv 

har taget fat om problemstillingen med uddannelse af flere 
eksteriørdommere, samt at klubben ikke ønsker indført allround 
dommere til bedømmelse af Langhåret hønsehund.   

 
6-02-2006 Ændring i klubbens vedtægter 
 
Sagsfremstilling: DKK’s lovudvalg har ikke villet godkende forslaget om indførelse 

af en eksklusionsparagraf, sådan som det blev vedtaget på klubbens 
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generalforsamling, da den menes at være i strid med DKK’s egne 
love. 

 
Drøftelse: BH fremførte, at det vedtagne forslag til eksklusionsparagraf, var en 

næsten direkte afskrift af Dansk Ruhår klub’s eksklusionsparagraf 
og han fandt det derfor selvmodsigende, at Langhårsklubben ikke 
kan indføre noget tilsvarende. BH vil tage kontakt til DRK’s 
formand for, at høre om de har noget imod at Langhårsklubben 
refererer til DRK’s love/eksklusionsparagraf, ved en anke over 
afgørelsen til DKK’s lovudvalg.  

 
Beslutning: BH skriver til DKK’s lovudvalg og anker over afgørelsen. Der 

refereres til DRK’s tilsvarende eksklusionsparagraf, hvis DRK 
giver grønt lys for dette.  

  
7-02-2006 Kan ikke offentliggøres 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  
 
8-02-2006 DKK møde på Fyn ang. schweissarbejde  
 
Sagsfremstilling: Schweissudvalget har udformet og indført nyt regelsæt for 

afholdelse af schweissprøver. Dette er gjort på en underfundig vis, 
uden det har været i høring hos involverede parter såsom DKK, 
specialklubberne eller DJU/FJD. DKK har derfor ønsket et møde 
med de involverede specialklubber den 20. april på Fjeldsted 
skovkro. 

 
Drøftelse: Det nye regelsæt blev fundet selvmodsigende på flere punkter og 

udviser bl.a. mistillid til Schweissdommernes evner til at holde sig 
uafhængige. Gennemførelsen af regelsættet bærer præg af loge 
lignende tilstande i schweissudvalget, hvor man åbenbart mener 
man ikke behøver, at involvere andre i forbindelse med revidering 
af regler.  

 
Beslutning: BH fik mandat med til mødet med DKK gående på, at vejre 

stemningen blandt de andre gruppe 7 racer og ligge sig på linie med 
dem. 

 
9-02-2006 Temadag markprøver  
 
Sagsfremstilling: JM har med baggrund i forårets oplevelser med hundeførere fra 

vores race, foreslået afholdelse af en temadag for markprøver, hvor 
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han vil videregive sin mangeårige erfaring som hundefører og 
markprøvedommer.  

 
Drøftelse: Der var bred enighed om at forslaget var et glimrende initiativ.  
 
Beslutning: Temadagen afholdes med en teoretisk og praktisk del den 19. eller 

20. august 2006. HPL skaffer terræn og lokaler. JM og CL laver 
program og materiale til dagen, samt sørger for annonceringen. 

 
10-02-2006 Revidering af klubbens folder  
 
Sagsfremstilling: På forrige bestyrelsesmøde blev det besluttet at nedsætte et udvalg 

bestående af HB, HK og CL, til revidering af klubbens folder. 
 
Drøftelse: Der er endnu ikke foretaget noget i sagen.  
 
Beslutning: HB tager initiativ til et møde snarest muligt. 
 
11-02-2006 FJD og 5 klub samarbejdet  
 
Sagsfremstilling: CL beretning om arbejdet i 5 klub og FJD.  
 
Drøftelse: Beretning fra den nyligt gennemførte 5 klub vinderklasse, som er 

adgangsgivende til DKK’s forårsmesterskabsprøve. Prøven var 
veltilrettelagt og blev afholdt på gode og passende vildtrige 
terræner på Eriksholm gods.  

 
Beslutning: Bestyrelsen foreslår 5 klub forårsvinderprøven afholdt samme sted 

næste år. 
 
12-02-2006 Prøver og udstillinger (Herunder evaluering af hovedprøven)  
 
Sagsfremstilling: Evaluering af prøver og udstillinger 
 
Drøftelse: Klubbens arrangement på jagtudstillingen i Odense var en succes 

og et glimrende eksempel på hvorledes dette kan gennemføres. 
  
 Hovedprøven 2006 blev en stor succes, hvor alt fungerede til 

mindste detalje. Præmieringsgraden blev på 56 % - fornemt! Der 
blev et underskud på kr. 1.200, Dette vurderes som fuldt acceptabelt 
prøvens kvalitet taget i betragtning.  

 
Beslutning: Klubbens hovedprøve 2007 afholdes på de samme terræner som i 

2006, med JM som prøveleder. 
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13-02-2006 Fastsættelse af næste møde  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Næste møde afholdes fredag den 16. juni 2006 kl.: 18:00, på hotel 

Hedegården i Vejle. 
 
14-02-2006 Eventuelt  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: BH opfordres til at skrive en leder i næste nummer af Langhårsnyt, 

omhandlende forårets meget flotte prøveresultater med Langhåret 
hønsehund.  

 
Beslutning: 
 
 


