
 
 

Mødereferat 
 

Til bestyrelsesmøde nr. 2-2009 i Langhårsklubben 

 

 

Fredag den 20. marts 2009. Kl. 18,00 i Ejby Hallen, Halvej 5. 5592 Ejby.       _____________________ 

 

Deltagere:  Bent Hansen, BH 

  Henning Juul, HJ 

  Jørgen Gram Petersson, JP     

  Svend Due, SD 

  Niels Grønkjær, NG 

  Just Mikkelsen, JM 

  Carsten Lundhøj, CL 

 

Fraværende:  Kim Lybker, KL,  Jens Christian Jensen, JJ 

 

 

 

1-02-2009  Fastlæggelse af dagsorden__________________________________________ 

Sagsfremstilling: 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: Dagsorden godkendt som fremsendt 

 

 

2-02-2009  Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde______________________ 

 

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 15. februar 2009.   

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: Referat godkendt 

 

 

3-02-2009  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer________________________________ 

 

Sagsfremstilling: Formand:  

 Deltog i repræsentantskabsmøde i DKK. Kun 5 ud af 13 FJD-klubber deltog.  

 Vi skal være opmærksomme på at dem som ønsker tillidsposter i klubben, er jægere. Der kan evt. 

stilles forslag vedr. dette. 

 

Drøftelse: Hvad gør vi for at undgå at komme i en lign. situation, ligeledes sikre at Langhår kun sælges til 

jægere 

 

Beslutning: Der stilles evt. forslag om at man skal være jæger for at have tillidsposter 

 Faldende antal stambogsføringer i DKK giver dårligere økonmi 

 Aftale med told og skat omkring moms skal genforhandles 
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 De nye vedtægter i LHK er blevet godkendt 

Drøftelse: HJ: §14 stk. 3 skulle have været fjernet 

Beslutning: BH tager action 

 Brev modtaget fra Svend Løwenkjær vedr. uddannelse af race- og gruppedommere 

 Breve tilsendt nye dommere mangler tilsigelse 

 Uddeling af prøveregler for Tysk unghundeprøve; er det noget vi kan/vil bruge og skal vi evt. 

have samme kriterier for avlsgodkendelse eller lign. 

 Deltaget i FJD møde. Flemming Thune havde papirer med vedr.samarbejde med Ruhårsklubben 

om unghundeprøver 

 Generel opfordring til bestyrelsen om god kommunikation 

 18/7 09 afholdes Familiedag/30-års jubilæum i Tiset 

 

Sagsfremstilling: Næstformand: 

 Opfordring til bestyrelse og avlsudvalg om at tage til årsudstilling i Holland d. 20/6-09 

 

Drøftelse:  

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: Kasserer: 

 Træt af at rykke for indbetaling af kontingenter 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: Restanter slettes som medlemmer 

 

Sagsfremstilling: Avlsudvalg CL: 

 Pt. 2 henvendelser vedr. parringer 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling: Hvalpeformidling HJ: 

 To forespørgsler 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 

 

 

 

4-02-2009  Evaluering af klubbens generalforsamling _______                                         _ 

 

Sagsfremstilling: Generel enighed om at det var en god generalforsamling 

 

Drøftelse: Bestyrelsen anmoder om at få en kopi af referat. 

 

Beslutning: BH sender kopi 

 

 

5-02-2009  Klubbens økonomi (evt. besparelser).                               _________________ 

 

Sagsfremstilling: Budget 
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Drøftelse:Besparelser 

 

Beslutning:  

 Enighed om at spare kontingent på kr. 990 til DJ 

 Forslag til næste generalforsamling om at pensionistkontingent sættes op til normal takst 

 

 

6-02-2009  Valg af ny formand i FJD_(afløser)______________  _____________    ____ 

 

Sagsfremstilling: CL: Der er opbakning til Henrik Raae 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 

 

 

7-02-2009  Beslutning om afholdelse af seminarer, herunder fastsættelse af datoer.______ 

 

Sagsfremstilling: 

Markprøveseminar afholdes til efteråret NG fastsætter dato 

Fuldbrugsprøve: CL kontakter Jens Christian. Evt. filmfremvisning 

Sweiss: JM kontakter Kjeld Petersen 

   

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 

 

 

8-02-2009  Beslutning om evt. afholdelse af dommerseminar i 2009                         _____ 

 

Sagsfremstilling: BH foreslår der holdes seminar for allround dommere i januar 2010 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 

 

 

9-02-2009  FJD og 5 - Klub samarbejdet_(CL)___________________________________ 

 

Sagsfremstilling: 

 CL: Forslag til næste klub 5 møde om et regelsæt for aflæggelse af regnskab herunder hvilke 

beløbsstørrelser der skal vedlægges bilag for 

 Henvendelse fra Preben Steffensen vedr. at klub 5 vinderklasse bliver afholdt på Djursland 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 

 

 

10-2-2009  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler   ________ 
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Sagsfremstilling:  

 Prøver ok 

 Udstillinger: Jægerspris søndag d.31/1-10 

 

Drøftelse: Forslag om at sprede øst/vest udstilling  

 

Beslutning: 

 

Sagsfremstilling:Pokaler til fuldbrugsprøver? 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning:Der uddeles ærespræmier, diplom evt. rødvin m. logo. BH laver udkast 

 

Sagsfremstilling:  

 JM har modtaget pokaler fra FJD markprøve kreds midtjylland 

 Det blev diskuteret hvad der skal være af pokaler. Alle kommer med forslag til næste 

bestyrelsesmøde 

 Chr. Hjortlund vil ikke længere administrere pokaler. NG og KL spørges om de vil tage over 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 

 

 

 

 

11-02-2009  Fastsættelse af næste møde_________________________________________ 

 

Sagsfremstilling:15/5-09 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 

 

12-02-2009  Eventuelt_______________________________________________________ 

 

Sagsfremstilling: 

 

Drøftelse: 

 

Beslutning: 


