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REFERAT (Offentlig)     

  
Af bestyrelsesmøde nr.3-2010 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 21. maj 2010 i Ejby Hallen. Halvej 5, 5592 Ejby____________________________________ 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 

Just Mikkelsen, JM 
Carsten Lundhøj, CL 
Leif Hansen, LH 
Nils Grønbæk, NG 
Jens Chr. Jensen, JJ 
Andreas Langpapp, AL (kreds Midtjylland) 
Christian Hjortlund, CH (kreds Nordjylland) 
Kim Lybker, KL 

 
Afbud: Henning Juul, HJ 

Jesper Klausen, JK 
 
Referent:  Kim Lybker 
 

DAGSORDEN: 
 
1-03-2010 Fastlæggelse af dagsorden____________________________________________________ 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsorden godkendt som fremsendt 
 
2-03-2010 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde________________________________                                                           
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
 
Drøftelse:  Ingen 
 
Beslutning:  Referat blev godkendt 
 
3-03-2010 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer._________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
  
 Formanden: 
 
 BH meddelte at Erik Kjær Petersen er tiltrådt som ny eksteriørdommer. 
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 Næstformanden: 
 
 Ingenting 
 
 Kassereren: 
 
. JM oplyste at klubbens hovedprøve havde givet underskud på minus kr.1.200,-, 
 og gav efterfølgende en orientering om klubbens økonomi. 
 
 Sekretæren: 
 
 Ingenting 
 
 Avlsudvalget: 
 
 CL orienterede om de henvendelser der var modtaget og behandlet. 
 
 Hvalpeformidleren: 
 
 Ingenting 
 
 
4-03-2010 Langhårsklubbens kommentarer til FCI standard nr. 117.____________________________ 
 
Sagsfremstilling: Der er modtaget 2 svar henvendelser fra dommere på det udsendte materiale. 
 
Drøftelse: Et enkelt ord i ad. 4 bør ændres. 
 
Beslutning: Snuden må ikke være for dominerende, ændres til næsen må ikke være for 
 dominerende. 
 
 
5-03-2010 Nyt design af klubbens hjemmeside.____________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Claus Thygesen har lavet en ny hjemmeside (kan ses på gamine.mono.net) 
 
Drøftelse: Hjemmesiden blev diskuteret. 
 
Beslutning: Der var enighed om, at det var et fint stykke arbejde Claus Thygesen havde 

lavet, men at et udseende som FJD’s nye hjemmeside var at foretrække. 
 
 
6-03-2010 Langhårsklubbens kredse.____________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Bestyrelsen havde indbudt repræsentanter fra kredsene og der var mødt 2 fra 

hhv. Midt - og Nordjylland. 
 
Drøftelse: Kredsenes aktivitetsniveau og geografiske dækning kunne være årsag til, at 
 det for enkelte kredse er svært at få tilslutning til arrangementer.  
 
Beslutning: CL tager kontakt til de andre 4 øvrige klubber i 5 klub samarbejdet, for at 

sondre om der er interesse for et samarbejde om aktiviteter/træning  
 
 



 3 
 
7-3-2010  FJD og – Klub samarbejdet.___________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Beretning om CL´s bestyrelsesarbejde i 5 klub og FJD. 
 
Drøftelse:  CL gav beretning om 5 klub og FJD samarbejdet. 

FJD’s strukturudvalg er fremkommet med et forslag til ny struktur i FJD, som 
medfører en delvis deling i en engelsk og en kontinental lejr. Den nye struktur 
blev enstemmigt vedtaget på FJD mødet den 19. maj. CL gav udtryk for, at det 
danner basis for et bedre samarbejde. 

   
 
Beslutning: 
 
 
8-03-2010 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler.________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Jagt - og Fiskeri udstillingen i Odense var en succes og vel besøgt. 
 FJD udstillingen i Vissenbjerg er på plads. 
 Der er truffet aftale med Hans Rehmeier om Frijsenborg Explorer.   
 Certifikatudstillingen Øst afholdes 30. januar 2011 i Jægerspris  
 Certifikatudstillingen Vest flyttes til Uldum Hallen i 2011. 
 5 klub efterårsvindeklasseprøven afholdes d. 26. september 2010 i Grenå. 

 
Der mangles markprøvedommere og for at kunne blive det skal man have ført 
hund til vinderklasseprøve. Bestyrelsen vil gerne have navne på personer som 
er interesseret i at blive indstillet. 

 
Drøftelse:  KL ønsker i forbindelse med udlevering af klubbens pokaler, at der fremover 
 noteres telefon nummer på kvitteringen som modtageren af pokalen skal 

underskrive. 
 
Beslutning: Modtagers telefon nummer noteres fremover på pokalkvitteringen. 
 
 
9-03-2010 Fastsættelse af næste møde.___________________________________________________ 
 
Beslutning:  BH indkalder til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
10-03-2010 Eventuelt._________________________________________________________________ 
 
 Sagsfremstilling:  Ingen 
 
Drøftelse: 
 
 
  
 
 
 
  


