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REFERAT (offentlig) 
Bestyrelsesmøde nr.2-2010 i Langhårsklubben 
 
 
Onsdag den 10. marts 2010.Kl. 18,00 i Ejby Hallen. Halvej 5, 5592 Ejby 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 

Just Mikkelsen, JM 
Carsten Lundhøj, CL 
Leif Hansen, LH 
Nils Grønbæk, NG 
Kim Lybker, KL 

 
Fraværende: Jens Chr. Jensen, JJ 

Henning Juul, HJ 
Jesper Klausen, JK 

 
Referent:  Kim Lybker 
 
Dagsorden: 
 
1-02-2010 Fastlæggelse af dagsorden 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsorden godkendt som fremsendt 
 
2-02-2010 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.                                                            
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
 
Drøftelse:  Ingen 
 
Beslutning:  Referat blev godkendt 
 
3-02-2010 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsudvalget, 

hvalpeformidleren. 
 
 
3a. Der er aftalt på generalforsamling d. 21. februar 2010 at for at kunne 

besidde en stilling i bestyrelsen, kræves det at vedkommende har gyldigt 
jagttegn. Dette skal indføres i klubbens vedtægter § 8 stk. 3. 

 
3b. Der er aftalt at Bent og Carsten skal lave et udkast til kredsenes 

aktiviteter. Bestyrelsen vil derefter indkalde til et fælles møde med 2 
repræsentanter for hver kreds, hvor aktiviteterne vil blive drøftet og evt. 
vedtaget. 
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4-02-2010 Evaluering af generalforsamlingen. 
 
Sagsfremstilling: En af klubbens medlemmer var utilfreds med klubbens rådgivning 

angående parring. Dette blev drøftet og konklusionen blev at det er 
ejernes eget ansvar når der parres, avlsformidlingen er kun en 
rådgivning. 

 
Der blev stemt om klubbens deltagelse i verdensforbundet for Tysk 
Langhåret hønsehund. Dette blev vedtaget med et flertal. 

 
 
5-02-2010 Orientering fra mødet i DL Weltverband. 
 
Sagsfremstilling: Mødet forløb fint men der er stadig ikke stiftet et forbund. Dette blev 

udsat til d. 1/10-2010. 
 
 
6-02-2010 Langhårsklubbens kommentarer til FCI standard nr. 117. 
 
Sagsfremstilling: Der er kun én måde en Tysk langhåret hønsehund skal se ud og det er 

efter FCI standard nr. 117 og det bakkes op af bestyrelsen. 
 
 
7-02-2010  Underskrift på Langhårsklubbens forretningsorden. 
 
Sagsfremstilling:  Bestyrelsen underskrev forretningsorden. 
 
8-02-2010 FJD og 5 – klub samarbejdet (cl). 
 
Sagsfremstilling: CL orienterede om samarbejdet. 
 
9-02-2010 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: BH tager kontakt til tidligere pokaladministrator for at få oplysninger om 

hvem og hvor pokalerne befinder sig. KL er ny pokaladministrator og 
udfærdiger skema over pokalerne. 

 
10-02-2010 Fastsættelse af næste møde. 
 
Sagsfremstilling:  Dette er fastsat til d. 21. maj 2010 kl. 18.00 i Ejby. 
 
  
 
 
 
  


