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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Svend Due, SD 
 Frede Petersen, FP 
 Just Mikkelsen, JM 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Hans Petter Lauridsen, HPL 
 Henning Juul, HJ 
 Holger Pedersen, HPE 
 
Fraværende: Henning Kristensen, HK 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
DAGSORDEN: 
 
1-03-2007 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt, idet drøftelse af nye fælles 

markprøveregler, samt drøftelse af indførelse af dele af FCI 
reglerne, håndteres under pkt. 11-03-2007 

 
2-03-2007 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30.  
 marts 2007 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
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3-03-2007 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsvejleder, 

hvalpeformidler. 
 
Orientering: Formanden: 
 

Klubben har modtaget skriftlig invitation til at deltage på 
hundedagen i Schönmoor den 23. juni 2007 hos Deutsch Langhaar 
gruppe Schleswig-Holstein, da de afholder 30 års jubilæum. 
 
Klubben har modtaget invitation til at deltage på racedysterne i 
apportering øst og vest. Prøvelederne på 5 klub apporterings-
prøverne udtager hunde til at deltage på racedysterne. 
Tilmelding Sjælland og Fyn: Bent Hansen 
Tilmelding Jylland: Hans Petter Lauridsen/Jørgen Risum. 

 
 Kassereren: 
  
 Der er problemer med at åbne filer indeholdende regnskab, 

medlemslister, labels m.m. Måske er årsagen forskellige versioner 
af software og CL tilbyder derfor, at se på sagen.  

 
 Der bør udsendes en rykker til de medlemmer der endnu ikke har 

betalt.  
 
 Der er for tiden ca. 170 medlemmer i klubben  
 
 Sekretæren: 
 
 Avlsvejlederen: 
 
 Hvalpeformidleren: 
  
 Der har været 4 henvendelser om køb af hvalpe, men der er som 

bekendt ingen hvalpe for tiden. Der blev udtalt ros fra bestyrelses-
medlemmerne til den nye hvalpeformidler for den aktive indsats 
han yder. 

  
 
Beslutning: BH skriver rykkerne til de medlemmer der endnu ikke har betalt 

kontingent. JM fremsender liste over de medlemmer der ikke har 
betalt til BH. 

  
 JM sender filer fra den tidligere kasserer der ikke kan åbnes til CL, 

som prøver at finde en løsning. 
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4-03-2007 Udvalget for den fremtidige avl. 
 
Sagsfremstilling: 3 forslag til håndtering af den fremtidige avl, blev besluttet på 

forrige bestyrelsesmøde. Disse 3 forslag skal nu bemandes og 
sættes i værk.  

 
Drøftelse: En prioritering af udvælgelse af hanhunde iht. til forslag nr. 1 blev 

drøftet og besluttet. 
 
Beslutning: Vedr. forslag 1: BH og SD ansvarlig for udvælgelse af hunde fra 

databasen som prioriteres og oplistes efter følgende regel: 
 
1. HD fotograferede hunde med resultat A og B 
2. HD indeks 
3. Udstillingsresultater 
4. Prøveresultater 

 
Resultatet af udvælgelsen fremlægges på førstkommende 
bestyrelsesmøde af SD og BH. 

  
 Vedr. forslag 2: HPL og HJ er ansvarlig for udførelsen 
 

Vedr. forslag 3: Dette forslag sættes i bero indtil der er klarhed over 
forslag 1 og 2  

  
 
5-03-2007 Temadage og seminarer 
 
Sagsfremstilling: Afklaring og bemanding af samme punkt fra forrige referat.  
 
Drøftelse: Keld Pedersen har sagt ja til at afholde et schweisseminar for 

klubben i efteråret 2007. 
 

Beslutning: JM og HP afholder markprøveseminar søndag den 12. august 2007.  
 
 Schweisseminar afholdes i november 2007 og JM afklarer endelig 

dato i med Keld Pedersen. 
 
 JM afholder fuldbrugsprøveseminar i foråret 2008 (april eller maj 

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

Langhårsnyt og på hjemmesiden.  
-   
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6-03-2007 Kvittering for udleveret pokal  
 
Sagsfremstilling: Et medlem har fået fremsendt kvittering for modtaget pokal, som 

ikke er kommet retur. 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Medlemmet kontaktes så klubben kan få kvitteringen retur, idet 

bestyrelsen ikke vil fravige princippet om medlemmerne kvitterer 
for modtagne pokaler. Hvis ikke dette hjælper, må BH skrive en 
rykker. 

 
 
7-03-2007 Klubbens hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: Status på klubbens nye hjemmeside 
 
Drøftelse: BH gav en status på fremdriften af klubbens nye hjemmeside, som 

Poul Møller Andersen er i gang med at lave. 
 
Beslutning: HPL fremsender vellignende digitalt foto til BH, så han også kan 

blive afbilledet på hjemmesiden, sammen med den øvrige 
bestyrelse.  

 
 
8-03-2007 Ny eksteriørdommer for racen  
 
Sagsfremstilling: BH har haft en samtale med Erik Pedersen på DKK’s udstilling i 

Hillerød, for at høre om han kunne være interesseret i at uddanne 
sig til eksteriørdommer for Langhåret hønsehund.  

 
Drøftelse: Erik Pedersen blev drøftet og der var enighed om det ville være en 

god ide at opfordre ham til at lade sig uddanne som 
eksteriørdommer for racen.  

 
Beslutning: BH kontakter Erik Pedersen for at høre om interessen stadig er 

tilstede og arrangerer efterfølgende det fornødne for det videre 
forløb. 

 
9-03-2007 FJD og 5 klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD. 
 
Drøftelse: Der har ikke været afholdt møder i 5 klub og FJD, hvorfor der ikke 

var noget at drøfte under dette punkt. 
 
Beslutning:   
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10-03-2007 Langhårsnyt 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  
 
 
11-03-2007 Prøver og udstillinger m.m. 
 
Sagsfremstilling: FJD har ønsket specialklubbernes indstilling til 3 punkter fra FCI 

reglerne for afholdelse af markprøver: Førerens placering under 
rejsning, fast sliptid, samt friminuttet. Desforuden ønskede CL 
bestyrelsens holdning til de seneste ændringer i fælles 
markprøveregler, da de ligeledes skal drøftes under det kommende 
FJD møde. 

 
Drøftelse: Der var en generel holdning til, at der har været alt for mange 

ændringer i fælles markprøveregler over de seneste år, hvorfor man 
ikke kan gå ind for nogen ændringer iht. FCI reglerne for 
nuværende.  

 Der blev udtrykt beklagelse over de seneste ændringer i fælles 
markprøve regler, hvoraf sagen om indførelse af vagtel og urfugl, 
samt specielt de nye kategorier til vinderklasserne, er en stor 
fejltagelse. 

 
Beslutning: Bestyrelsen kan ikke gå ind for ændringer iht. de 3 punkter fra FCI 

reglerne. 
 Bestyrelsen ønsker fælles markprøveregler ændret, så vagtel og 

urfugl ikke skal være med i bedømmelsesgrundlaget, ligesom 
kategoriseringen af vinderklassen efter formiddagens afprøvning, 
bør ændres til at følge præmiegraden for åben klasse. 

 
  
12-03-2007 Fastsættelse af næste møde  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Næste møde afholdes fredag den 17. august 2007 kl.: 18:00 på 

Hotel Hedegården i Vejle. 
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13-03-2007 Eventuelt  
 
Sagsfremstilling: Aflæggelse af regnskab for prøver i 5 klub regi. 
 
Drøftelse: Det blev drøftet om det er en god ide at lave en standard for 

aflæggelse af regnskab for prøver afholdt i 5 klub regi. CL tager 
dette op ved næste 5 klub møde.   

 
 
 


