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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2007 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 30. marts 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Frede Petersen, FP 
 Just Mikkelsen, JM 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Henning Kristensen, HK 
 Hans Petter Lauridsen, HPL 
 
Fraværende: Svend Due, SD 
 Henning Juul, HJ 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
DAGSORDEN: 
 
1-02-2007 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt 
 
2-02-2007 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 21.  
 januar 2007 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
 
 
3-02-2007 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsvejleder, 

hvalpeformidler. 
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Orientering: Formanden: 
 
 BH afgav kort beretning fra DKK’s repræsentantskabsmøde afholdt 

den 17. marts 2007. Der var en meget lille deltagelse fra gruppe 7 
hundenes side. 

   
En modernisering af hjemmesiden er igangsat. Poul Møller 
Andersen er sat på opgaven, da han besidder viden omkring 
udformning af hjemmesider og Poul er allerede godt i gang.  

 
 Kassereren: 
  
 Der er endnu ikke foretaget en overdragelse af materiale fra 

økonomiudvalget til kassereren. JM tager kontakt til Anne Nielsen 
hurtigst muligt.  

 
 Sekretæren: 
 
 Ingenting 
 
 Avlsvejlederen: 
 
 Ej mødt pga. udkald i sidste øjeblik firmamæssigt.  
  
 Hvalpeformidleren: 
  
 Har meldt afbud til mødet. 
  
 Den nye hvalpeformidler har som sin første opgave taget fat på, at 

få afsat de sidste hvalpe fra forrige år. Dette er lykkedes og der er 
bestyrelsen bekendt pt. ingen usolgte hvalpe. 

 
 Der udspandt sig en kort debat vedr. der rigtige i at offentliggøre 

planlagte parringer på hjemmesiden. 
 
 
Beslutning: Det blev besluttet at sætte et foto af bestyrelsesmedlemmerne på 

den nye hjemmeside. CL sørger for at tage billeder af bestyrelses-
medlemmerne ved hovedprøven og sender disse til BH. 

 
 JM sørger for overdragelse af alt materiale vedr. kasserer jobbet fra 

Anne Nielsen hurtigst muligt. 
 
 Planlagte parringer kan for fremtiden offentliggøres på 

hjemmesiden, hvis avleren ønsker dette. 
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4-02-2007 Evaluering af generalforsamlingen. 
 
Sagsfremstilling: Evaluering af forløbet af generalforsamlingen 2007. 
 
Drøftelse: Der var generel tilfredshed med forløbet af den nyligt afholdte 

generalforsamling og den store opbakning fra de mange 
medlemmer som var mødt op.  

 
 Der var enighed om, at det gav et godt overblik over dagsorden, 

regnskab m.m. med den powerpoint præsentation der var lavet til 
generalforsamlingen og dette medie vil derfor blive anvendt 
fremover. 

  
 Stor tak til Klaus Jensen fra Dansk Drentsche Patrijshond Klub for 

hans glimrende indsats som ordstyrer på generalforsamlingen.  
 
Beslutning: BH takker Klaus Jensen for indsatsen som ordstyrer og sørger for 

fornøden erkendtlighed. 
 
 
5-02-2007 Udvalget for den fremtidige avl 
 
Sagsfremstilling: På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at nedsætte et 

midlertidigt udvalg bestående af SD, HPL og CL, som skal 
fremkomme med forslag til planlægningen af den fremtidige avl.  

 
Drøftelse: Udvalget fremsatte følgende 3 forslag som resultat af deres 

drøftelser: 
 

1. Fra en liste over samtlige danske ikke avlsgodkendte hanhunde, 
vælges de hunde som har størst avlsmæssig værdi for racen – 
altså de hanhunde som ligger slægtsmæssig længst væk fra vores 
avlsgodkendte tæver. Ejerne af disse hunde kontaktes af 
klubben, med henblik på at animere dem til, at få hundene 
bedømt på udstilling, gennemføre en apporteringsprøve eller 
lignende, samt få dem HD fotograferet, således de kan 
avlsgodkendes. 

 
2. Der vælges et par medlemmer fra bestyrelsen, til at finde egnede 

(3- 5) avlsgodkendte udenlandske hanhunde. Efterfølgende 
kontaktes ejerne af hanhundene, for at høre om de er interesseret 
i, at gennemføre en parring med en dansk tæve. Hvis interessen 
er tilstede, aflægges et besøg hos ejerne, så vi med egne øjne har 
set og vurderet hundene mht. eksteriør, type og jagtlige 
egenskaber.  
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3. Klubben sponsorerer indkøb af 2 udenlandske hanhvalpe af 
bedste afstamning. Disse hvalpe placeres hos kendte medlemmer 
af klubben, som vi ved, har erfaring i, at føre en hund frem til 
avlsgodkendelse. Der laves en kontrakt med føreren, som bl.a. 
omfatter et punkt som bekendtgør, at første parringsafgift 
tilfalder klubben, hvorefter ejerskabet overgår til føreren. 

 
 

 
Beslutning: Alle 3 forslag blev enstemmigt vedtaget og på det næstkommende 

bestyrelsesmøde, bemandes og aktiveres de enkelte forslag. 
   
 
6-02-2007 Temadage og seminarer 
 
Sagsfremstilling: I august 2006 afholdt klubben et markprøveseminar, som blev godt 

modtaget af de medlemmer der mødte op på dagen. Det blev 
dengang besluttet at gentage succesen i 2007 og evt. udvide med 
ekstra aktiviteter.   

 
Drøftelse: Det blev drøftet om markprøveseminar skal følges op med et 

schweissprøveseminar og evt. et fuldbrugsprøveseminar. Det kan 
arrangeres således, at der afholdes seminarer i markprøve og 
schweissprøve i 2007 og fuldbrugsprøve i 2008. Dette vil være en 
god rækkefølge, idet mark- og schweissarbejde som bekendt indgår 
som en del af en fuldbrugsprøven og samtidig give de hundeførere 
der deltager på alle 3 seminarer, et godt indblik i de væsentligste 
prøver for vores hunde.  

 
Beslutning: JM afholder markprøveseminar, i lighed med sidste år, hos HPL 

den 11. eller 12. august. 
 
 Der afholdes schweissprøveseminar i efteråret 2007. JM kontakter 

Keld Pedersen for at høre om han er villig til at påtage sig opgaven. 
 
 JM afholder fuldbrugsprøveseminar i foråret 2008 (april eller maj 

måned) 
 
 CL sørger for annoncering af ovenstående aktiviteter i Jagthunden, 

Langhårsnyt og på hjemmesiden.  
 
 
7-02-2007 Klubbens indstilling til FMR 
 
Sagsfremstilling: Der er for nyligt udsendt reviderede FMR, som der fra mange 

kontinentale dommere er anket over. 
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Drøftelse: Bestyrelsen er bekendt med det protestbrev der vil blive fremsendt 
til DJU fra mange af de kontinentale dommere og er også enig i 
flere af de fremførte synspunkter i brevet. Det virker som 
sammenskrivningen af nogle af afsnittene i FMR, så de omfatter 
både engelske og kontinentale racer, i væsentlig grad kun tilgodeser 
de engelske racer.   

 
Beslutning: Bestyrelsen afventer foreløbig udviklingen og følger sagen nøje. 
 
 
8-02-2007 Klubbens overenskomst med DKK  
 
Sagsfremstilling: Punktet er udsat til et senere bestyrelsesmøde. 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  
 
 
9-02-2007 FJD og 5 klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD. 
 
Drøftelse: Der har været en del kritik af forløbet af 5 klub udstillingen i Rask 

Mølle. Kritikken går på, at det tog 10 timer at få bedømt de knap 80 
deltagende hunde, hvorved der blev meget lange ventetider for de 
sidste deltagere. 

 
Beslutning: Sagen drøftes på det næste 5 klub møde i maj måned og afklares der 

af 5 klub bestyrelsen.  
 
 
10-02-2007 Langhårsnyt og honorar til redaktør 
 
Sagsfremstilling: Langhårsnyt trykkes nu på baggrund af en pdf fil som fremsendes 

til trykkeriet og opsætningen udføres af HJ på baggrund 
grundopsætning udført af BH og CL. HJ har fremsat forslag til 
aflønning, idet opsætningsarbejdet bevirker et større tidsforbrug fra 
hans side.  

 
Drøftelse: Prisen på opsætning fra HJ blev drøftet og det blev besluttet at 

bestyrelsen fremsætter et forslag til aflønning. 
 
 Det blev drøftet om der fremover skal udsendes 4 nr. af 

Langhårsnyt, således der udkommer blade i februar, maj, august og 
november. 
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Beslutning: Bestyrelsen foreslår HJ modtager et passende beløb pr nr. af 

Langhårsnyt. Aflønningen er til dækning af opsætningsarbejdet, 
samt opsøgende ”journalistarbejde” 

 
 Det blev besluttet at udsende 4 nr. af Langhårsnyt fremover. 
 
 
11-02-2007 Prøver og udstillinger m.m. 
 
Sagsfremstilling: FJD udstillingen 2007  
 
Drøftelse: Karin Høj er dommer og Anne Mette Stohr er ringsekretær og alt 

ser ud til at være på plads til udstillingen. 
 
 JM spurgte til bestyrelsens indstilling til, at afholde næste års 

hovedprøve på de samme terræner i Roager igen.  
 
Beslutning: Hovedprøven 2008 afholdes igen i Roager. 
 
  
12-02-2007 Fastsættelse af næste møde  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Næste møde afholdes fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel 

Hedegården i Vejle. 
 
 
 
13-02-2007 Eventuelt  
 
Sagsfremstilling: Nye bestyrelsesmedlemmer skal underskrive forretningsordenen. 
 
Drøftelse: FP skal have fremsendt en kopi af forretningsordenen, samt være 

medunderskriver på den version der ligger hos formanden.  
 
 
 


