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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2008 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 28. marts 2008 på Fjeldsted Skov Kro 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Svend Due, SD 
 Just Mikkelsen, JM 
 Henning Juul, HJ 
 Carsten Lundhøj, CL 
 
 
Fraværende: Jørgen Gram Petersson, JGP (afbud) 
 Frede Petersen, FP (afbud) 
 Begge suppleanter (afbud) 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-02-2008 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt, men med tilføjelse af pkt. 5a 
 
 
2-02-2008 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17.  
 februar 2008 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
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3-02-2007 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsvejleder, 

hvalpeformidler. 
 
Orientering: Formanden: 
 
 BH gav en bred orientering omkring det nyligt afholdte 

formandsmøde i DKK, hvoraf specielt nævnes:  
− Kun 2 af formændene fra FJD’s 13 specialklubber var mødt. 
− DKK plages af dårlig økonomi og der er udsigt til et 

underskud på kr. 1.400.000, mod budgetteret kr. 400.000. 
− Prisen på et kennelmærke stiger fra kr. 1.500 til kr. 2.000. 
− Overenskomsterne med specialklubberne skal muligvis 

genforhandles. 
 
 Næstformanden: 
 
 Ingenting 
 
 Kassereren: 
 
 Der er ingen restancer længere. 
 
 Kassereren vil fremover aflægge mellemregnskaber ved 

bestyrelsesmøderne, indeholdende hovedtal. 
  
 Sekretæren: 
 
 Ingenting 
 
 Avlsvejlederen: 
 
 Se under pkt. 5a 
  
 Hvalpeformidleren: 
  
 Der har været 3 henvendelser om hvalpe siden sidste møde, men der 

er for øjeblikket ingen hvalpe der ikke er solgt. 
  
 
4-02-2008 Evaluering af generalforsamlingen 
 
Sagsfremstilling: Evaluering af generalforsamlingen afholdt den 17. februar 2008 
 
Drøftelse: Der var enighed om, at det havde været en god generalforsamling, 

med mange positive tilkendegivelser fra de fremmødte medlemmer 
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5-02-2008 Nedsættelse af et avlsråd/avlsudvalg   
 
Sagsfremstilling: SD har rundsendt en mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvori 

han giver udtryk for ønsket om, at stoppe som avlsvejleder.  
 BH ønsker der nedsættes et avlsudvalg, bestående af 3 personer, 

som erstatning for den generalforsamlingsvalgte avlsvejleder. 
 
Drøftelse: Der var enighed om, at det var en god ide at nedsætte et avlsudvalg 

bestående af 3 personer fra bestyrelsen, men at der dog kun bør 
være én fra udvalget, der er ordførende. 

 
 Drøftelse af udformning af retningslinier for avlsudvalget – 

hvorledes behandles henvendelser til avlsudvalget og hvilket svar 
gives retur til henvenderen. 

 
 

Beslutning: Der nedsættes et avlsudvalg bestående af 3 personer fra bestyrelsen, 
hvoraf den ene vælges som ordførende. 

 
 Avlsudvalget består af BH, HJ og CL (ordførende) 
 
 Avlsudvalget laver en ”køreplan” for håndtering af henvendelser 

omkring avl, som fremlægges på næstkommende bestyrelsesmøde. 
Efter køreplanen er godkendt af bestyrelsen, skal den indføres som 
et bilag til forretningsordenen. 

 
 
5a-02-2008 Ansøgninger om dispensationsparringer 
 
Sagsfremstilling: Der har været henvendelser til bestyrelsen fra to medlemmer 

angående dispensationsparring.  
 
Drøftelse: Den ene dispensation bliver sandsynligvis ikke aktuel, idet den 

udstillingspræmiering der mangler på hanhunden, sandsynligvis 
opnås på næstkommende FJD udstilling. 

 
 Den anden hanhund der ønskes benyttet, mangler en prøve 

præmiering, alle andre betingelser iht. avlsreglerne er opfyldt.  
  
Beslutning: Der gives dispensation til begge parringer.  
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6-02-2008 Invitation fra Norsk Vorstehhundeklub til storsamling i pinsen 2008 
 
Sagsfremstilling: Norsk Vorstehhundeklub afholder møde i Bergen i pinsen 2008. I 

den forbindelse har de inviteret formændene fra de øvrige klubber i 
Sverige, Finland, Island og Danmark, for at prøve om et mere 
formaliseret samarbejde kan etableres.  

 
Drøftelse: Enighed om at det var en god ide at deltage i mødet.  
 
Beslutning: BH undersøger Korthårklubbens og Ruhårklubbens indstilling til at 

deltage i mødet, så vi evt. kan køre sammen til mødet. 
 
 
7-02-2008 Avlshunde udstilling i Tyskland d. 21. juni 2008 i Springe 
 
Sagsfremstilling: Deutsch Langhaar Verband arrangerer avlshunde udstilling lidt syd 

for Hannover den 21. juni.  
 
Drøftelse: Der var enighed om, at det ville være en opgave for det nye 

avlsudvalg at deltage på denne udstilling. Det vil være en god 
lejlighed til at udsøge egnede hanhunde, der evt. kan indgå i avlen 
her i landet. 

 
Beslutning: Avlsudvalget deltager på denne udstilling, for at udsøge egnede 

hanhunde til brug her i landet, samt evt. indgå forhåndsaftaler med 
ejerne. 

 
 
8-02-2008 Prøver – og udstillinger 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Børge Futtrup har stået i spidsen for udførelse af nyt 

udstillingsmateriale til Langhårsklubben i form af ”bar” og 
fotoplancher. Dette materiale er første gang blevet brugt ved Jagt og 
fiskerimessen i Odense i slutningen af marts. Mange sponsorer har 
bidraget til det flotte resultat og de bør derfor nævnes i næste nr. af 
Langhårsnyt. 

 
Beslutning: I næste nr. af Langhårsnyt, laves der en artikel om vores stand på 

Jagt og fiskerimessen i Odense. I den forbindelse nævnes alle 
sponsorer der har bidraget.  
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9-02-2008 FJD og 5 – klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD  
 
Drøftelse: Den 3. marts blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 

FJD, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen var ”Jagthundens” 
økonomi. CL gav beretning fra mødet og herunder hvilke beføjelser 
formandskabet var blevet tildelt, i forbindelse med mulig opsigelse 
af nuværende trykkeri og distributør. Der henvises til referatet fra 
FJD mødet.  

 
Beslutning: 
 
 
10-02-2008 Dommerseminar 2009?                                                  
 
Sagsfremstilling: DKK ønsker at gøre brug af allround dommere til at dømme vores 

race. 
 
Drøftelse: Det blev diskuteret, om vi bør afholde et nyt dommerseminar vi 

2009, hvis DKK indsætter allround dommere for vores race, men 
der var ikke tilslutning til et seminar for alle dommere. 

 
Beslutning: Hvis der indsættes allround dommere, skal de gennemgå samme 

seminar som vi afholdte i 2007, sammen med nye dommere vi selv 
har indsat. 

 
 
 
11-02-2008 Evaluering af schweissseminar og aftale om opstart af fuldbrugs 

seminar 
 
Sagsfremstilling: Der blev den 1. marts 2008 afholdt et schweisseminar af vores 

medlem Keld Petersen. Seminaret var en stor succes, ligesom de 
tidligere afholdte markprøveseminarer. På generalforsamlingen 
2008, blev medlemmerne spurgt, om de synes det vil være en god 
ide at afholde et fuldbrugsprøve seminar. Der var mange der syntes 
det var en god ide. 

 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Seminaret laves sidst i juni måned, f.eks. 28. eller 29. juni. Det 

forsøges arrangeret på Fyn og JM tager kontakt til potentielle 
medlemmer på Fyn, for at høre om de kan skaffe et egnet terræn. 
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12-02-2008 Etablering af aktivitetsudvalg under kredsene 
 
Sagsfremstilling: BH havde ønske om, at hver kreds udnævner en person, eller flere 

personer, der skal kunne varetage planlægning og forberedelse af 
aktiviteter der ønskes afholdt i kredsene. 

 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Kontaktpersoner for planlægning og forberedelse af aktiviteter i de 

enkelte kredse, skal efterlyses i næste nummer af Langhårsnyt. 
 
 
13-02-2008 Fastsættelse af næste møde                                                  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Næste møde afholdes den 23. maj, kl.: 16:00 på Fjeldsted Skov Kro 
 
 
14-02-2008 Eventuelt                                                  
 
Sagsfremstilling: Ingen 
 
Drøftelse: 
 
  


