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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Just Mikkelsen, JM 
 Henrik Blendstrup, HB 
 Svend Due, SD 
 Carsten Lundhøj, CL 
 
Fraværende: Henning Kristensen, HK 
 Hans Petter Lauridsen, HPL 
 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
DAGSORDEN: 
 
1-03-2006 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt  
 
2-03-2006 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19.  
 april 2006 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
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3-03-2006 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, avlsvejleder, 

hvalpeformidler. 
 
Orientering: Formanden: 
 
 BH har betalt det fulde beløb for dommer til FJD udstillingen i 

Vissenbjerg og har efterfølgende fremsendt regning til Klubben for 
Gl. Dansk hønsehunde på kr. 1.000,- da vi delte dommeren med 
dem. 

 
 Langhårsklubben har ikke modtaget regnskab fra Schweissprøven i 

Grib skov 2006. CL rykker prøvelederen for dette, idet alle klubber 
i 5 klub samarbejdet skal modtage regnskab uanset om der har 
deltaget hunde fra klubben eller ej iht. overenskomsten. 
      

 Økonomiudvalget: 
 
 Halvårsregnskabet udviser et overskud på kr. 9.080,-. Der mangler 

afregning fra et par prøver, så overskuddet er forventeligt ca. kr. 
2.000,- større. 

   
 Avlsvejlederen: 
 
 Klubben har modtaget en skriftlig henvendelse fra en Langhårsejer i 

Norge, om at få stillet en hanhund til rådighed for en parring med 
hans tæve. Desværre opfylder hunden hverken DKK’s eller 
Langhårsklubbens avlskriterier og vi kan derfor ikke henvise til en 
hanhund. BH skriver tilbage vedr. afgørelsen. 

  
 Hvalpeformidleren: 
 
 Der er for tiden ca. 10 hvalpe som ikke er solgt. Der er dårlige 

tilbagemeldinger fra avlerne mht. antal solgte hvalpe. HB opfordrer 
avlerne til at melde tilbage, enten telefonisk eller via e-mail, når han 
er i kontakt med dem. 

 
Beslutning: Klubbens hvalpeliste på hjemmesiden udvides med et link til 

DKK’s hundeweb www.hundeweb.dk, så eventuelle hvalpekøbere 
får mulighed for at se forældredyrenes præmieringer. 

 
4-03-2006 Evaluering af FJD udstillingen 
 
Sagsfremstilling: Evaluering af FJD udstillingen i Vissenbjerg 2006. 
 



25-06-2006  3 

Drøftelse: Der var bred enighed om, at der blev vist mange små og spinkle 
hunde på udstillingen. Noget tyder på vi i visse linier er på vej ud i 
hunde med alt for lille masse. Jf. FCI standarden, skal massen 
vægtes højt hos små hunde ned til mindstemåls grænsen.  

 
Beslutning: BH laver en leder i næste nummer af Langhårsnyt, hvor han 

beskriver bestyrelsens oplevelser fra udstillingen og opfordrer 
avlerne til at forholde sig til FCI standarden, specielt når det gælder 
størrelse/masse.   

 
5-03-2006 Eksteriørdommerseminar 
 
Sagsfremstilling: Drøftelse af eksteriørdommer seminar i januar 2007. 
 
Drøftelse: CL opfordres til at fremskønne brev ang. allround dommere fra FJD 

til DKK. 
 
 BH er blevet gjort opmærksom på at DKK forsøger at ”snige” 

allround dommere igennem, uden de har gået aspirant. Noget tyder 
på at DKK ønsker at allrounddommere skal deltage i eksteriør-
dommer seminaret. 

 
 Forslag til overordnet program for seminaret: 
 

1. Dagsorden 
2. Formål 
3. Køreplan (hvorledes skal seminaret forløbe) 
4. Evaluering 

 
Beslutning: Hvis DKK ønsker allrounddommere skal deltage i eksteriødommer 

seminaret, har BH fuldmagt fra bestyrelsen til at meddele DKK, at 
Langhårsklubben så selv ønsker at afholde seminaret uden DKK. 

 
 Det omdelte oplæg til eksteriørdommer seminar tages med hjem og 

kommentarer sendes/ringes til BH. 
 
 BH kontakter en nyuddannet eksteriørdommer for at låne 

basismateriale for uddannelsen, så dette materiale kan tages med i 
udarbejdelse af agenda for seminaret. 

 
6-03-2006 Ændring i klubbens vedtægter 
 
Sagsfremstilling: Vi har endnu engang modtaget svar fra DKK’s jurist, hvor han 

afviser, at klubben kan indføre en eksklusionsparagraf i 
vedtægterne som vedtaget på generalforsamlingen. 
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Drøftelse: Bestyrelsen finder svaret fra DKK’s jurist arrogant og der var 
enighed om at skrive til DKK for at anke over afgørelsen.  

 Den på generalforsamlingen vedtagne eksklusionsparagraf, er 
næsten identisk med Ruhårsklubbens eksklusionsparagraf og enten 
må det være således, at alle specialklubber kan have en sådan 
paragraf, eller også kan ingen.  

 
Beslutning: BH skriver til DKK’s lovudvalg og klager over afgørelsen.  
 
7-03-2006 Schweissprøver i samarbejde med DKK 
 
Sagsfremstilling: DKK lægger op til at schweissprøver for fremtiden skal afvikles i 

deres regi i stedet for schweissudvalget. 
 
Drøftelse: Der forgik en drøftelse af om schweissprøverne hørte hjemme i 

DJU eller i DKK regi. I betragtning af der er mange andre hunde 
end gruppe 7 hunde der går på schweissprøver og har brug for 
prøverne i forbindelse med avl, var der enighed om at DKK vil 
være den bedste organisation til at varetage opgaven.  

 
Beslutning: Langhårsklubben tilslutter sig, at schweissprøver for fremtiden 

kommer til at ligge i DKK regi. 
 
8-03-2006 Nyt DKK møde på Fyn ang. schweissarbejde  
 
Sagsfremstilling: DKK har indkaldt til et nyt møde den 27. juni på Fyn, vedr. 

udviklingen i sagen med schweissudvalget. 
 
Drøftelse: Da sagen har været drøftet i 5 klub og FJD regi, vil det være en 

fordel hvis CL også deltager i mødet sammen med BH.  
 
Beslutning: BH og CL deltager i mødet. 
 
9-03-2006 Langhårsnyt  
 
Sagsfremstilling: Vi har fået efterregning på trykning af forrige nummer af 

Langhårsnyt ved vores nuværende trykkeri, samt efterfølgende 
modtaget et nyt tilbud på trykning, som er alt for dyrt.  

 
Drøftelse: BH har indhentet nyt tilbud på trykning af LHnyt til en pris a kr. 

1.700,- + moms for 250 stk. hvis oplægget afleveres færdigt i pdf 
format. 
CL kan skaffe en gratis hurtig printer som kan udskrive op til 25 
sider pr min. og det vil derfor også være muligt at lave trykningen 
selv. 
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Beslutning: BH arbejder videre med sagen og spørger redaktøren om det er 
muligt han kan levere oplæg klar til trykning i pdf format. Vi tager 
senere beslutning om hvorledes trykningen skal foregå. 

 
10-03-2006 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: CL laver et oplæg senest i sommerferien. 
 
11-03-2006 FJD og 5 klub samarbejdet  
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD.  
 
Drøftelse: Kirstein Henriksen har indvilget i at lade sig opstille til det 

kommende valg til DKK’s bestyrelse. Belært af erfaringen fra sidste 
valg, hvor vi fra jagthundene fik valgt Finn Møller Jørgensen ind i 
bestyrelsen, efter opfordring til at danne fælles front og stemme på 
ham, ønsker FJD der laves samme reklame indsats igen, så 
jagthundene kan få endnu et medlem i DKK’s bestyrelse. 

 
 Klubstof til blader Jagthunden kan indsendes i rimeligt omfang iflg. 

Redaktør Jørn Christiansen. 
 
Beslutning: Langhårsklubbens medlemmer opfordres til at stemme på Kirstein 

Henriksen ved valget til DKK’s bestyrelse. Reklameres på 
hjemmesiden og i Langhårsnyt. Aktion BH. 

  
12-03-2006 Prøver og udstillinger m.m.  
 
Sagsfremstilling: Evaluering af prøver og udstillinger 
 
Drøftelse: HB ønsker at træde ud af opgaven med at håndtere udstillinger, 

samt træde ud af FJD’s udstillingskommite, men vil dog gerne sætte 
en ny person ind i opgaven inden.  

 
Beslutning: BH tager kontakt til et navngivet medlem på Fyn, for at høre om 

han er interesseret i at tage over.   
 
13-03-2006 Fastsættelse af næste møde  
   
Beslutning: Næste møde afholdes fredag den 25. august 2006 kl.: 18:00, på 

hotel Hedegården i Vejle. 
 



25-06-2006  6 

14-03-2006 Eventuelt  
 
Sagsfremstilling: Der var ingen punkter til eventuelt 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: 
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