
12-07-2011  1 

 
 
 
 
 
REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Just Mikkelsen, JM 
 Kim Lybker, KL 
 Leif Hansen, LH 
 Jørgen Larsen, JL 
 Carsten Lundhøj, CL 
 
 
Fraværende: Jens Chr. Jensen, JJ 
 Niels Grønbæk, NG 
 
 
Referent: Lone Lærke 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-03-2011 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: 

opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 
 
 
2-03-2011 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 15. april 2011 er  
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev underskrevet. 
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3-03-2011 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: 
  

− Retningslinjer for aflevering af stof til optagelse i Jagthunden 
er blevet fremsendt af Henning Juul. Retningslinjerne 
offentliggøres på klubbens hjemmeside. 

− Hvalpelisten på klubbens hjemmeside er ikke troværdig, idet 
der er avlere der ikke oplyser korrekt mht. antal registrerede 
og solgte hvalpe. Beslutning: Afsætning af hvalpe meddeles 
hver 14. dag og senest efter 4 uger. Uden tilbagemeldinger 
betragtes hvalpekuldet som udsolgt og slettes fra hvalpelisten 

− Besked fra Deutsch Langhaar Verband, Lutz Frank , at når 
man er medlem af en tysk avlsforening er databasen gratis, 
men de 2 – 3 opdateringer der er pr år, koster ca. 15 euro pr 
opdatering. 

− Der har været henvendelser fra tyske hvalpeformidlere om de 
har hvalpe til salg. Beslutning: Langhårsklubben formidler 
kun hvalpe efter avlere der er medlem af klubben. 

− BH har bestilt 400 stofmærker. 

− Iht. DKK’s nye udstillingsregler, skal der en Very good 
bedømmelse til på udstilling, for at en hund kan opnå avlsret. 
Det blev besluttet, at Langhårsklubben fastholder dette. Very 
good svarer nu til det der før 2007 hed en 2. præmie. Hvad 
svarer så good og sufficient til? BH undersøger sagen. 

 
 Næstformand: 
 
 Kassereren: 
 

− Der er for tiden et bankindestående på kr. 62.000,- 

− JM bestiller sølv og guld nåle med vores nuværende 
logo. 

  
 Sekretæren: Intet nyt 
 
 Avlsudvalget: 
 

− Der har ikke været henvendelser angående avl siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
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3a-03-2011 Opfølgning på de 2 foregående referater fra 2011 

 
Sagsfremstilling: CL havde bedt om at få lavet en opfølgning på de 2 foregående 

referater fra 2011.  
 
Drøftelse: Det blev drøftet om det ville være en god ide, at hvert nyt 

bestyrelsesmøde starter med at gennemgå foregående referat. 
  
Beslutning: Der indføjes et fast punkt på dagsordenen fremover, som hedder: 

Opfølgning på foregående referat. 
 
 
4-03-2011 Evaluering af FJD udstillingen 
 
Sagsfremstilling: Det lille antal hunde der var tilmeldt udstillingen 
 
Drøftelse: Der var i år kun tilmeldt 7 langhårede til udstillingen og i alt 207 

hunde. Det er det mindste antal deltagere nogensinde, både når det 
gælder LH og det totale antal. CL kunne fortælle, at det fra FJD’s 
bestyrelse er besluttet, at overskuddet fra udstillingen de næste 3 år 
må bruges til at promovere udstillingen. FJD’s udstillingskomite vil 
for disse penge forsøge at gøre udstillingen mere atraktiv. 

  
Beslutning: KL eftersøger og finder de 2 manglende pokaler, som efterfølgende 

eftersendes til de retmæssige vindere. 
 Fremover skal Langhårsklubbens udstillingsleder og 

Langhårsklubbens pokalforvalter, sørge for at komme i kontakt med 
hinanden, i god tid inden udstillingen, så alle pokaler der skal være 
til stede også er det. 

 
 
5-03-2011 Klubbens hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: Den nye hjemmeside 
 
Drøftelse: CL arbejder med udformning af den nye hjemmeside, men har 

problemer med at få tingene til at fungere tilstrækkelig godt. 
 
Beslutning:  Det blev besluttet, at give CL tid indtil næste møde, for at finde ud 

af om der kan laves en hjemmeside hos one.com, som vil kunne 
være tilfredsstillende. 
 
  

6-03-2011 Langhårsklubbens forretningsorden 
 
Sagsfremstilling: Evaluering af hjemmearbejde (Tillæg til forretningsordenen) 
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Drøftelse: Sletninger, ændringer og tilføjelser i tillægget. 

 
Beslutning: Forretningsordenen inkl. alle tillæg blev gennemgået og BH tog en 

række notater om rettelser der vil blive indført, hvorefter 
forretningsordenen kan fremlægges til godkendelse på næste 
bestyrelsesmøde.  

 Tidligere vedtagne regler for kilometer afregning til 
bestyrelsesmedlemmer, indføjes i forretningsordenen.  

 
 
7-03-2011 Orientering om unghundeprøven i Tyskland. (CL) 
   
Sagsfremstilling: JGV i Slesvig-Holsten den 30. april 2011 
 
Drøftelse:       CL gav beretning fra arrangementet, hvor FJD’s kontinentale 

klubber deltog. Prøven blev modtaget på forskellig vis af de 
forskellige klubber. Nogen syntes det var en rigtig god prøve, fordi 
vægten hovedsagelig ligger på bedømmelse af anlæg i stedet for 
dressur, mens andre ikke kunne se noget i den. 

 Hvis de tyske anlægsprøver bliver indført her i landet, er det 
meningen de skal ligge i FJD regi. 

 
Beslutning:      
 
 
8-03-2011 FJD og 5 – klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: Beretning fra møder i FJD og 5 klub 
 
Drøftelse: På FJD’s maj møde blev det besluttet, at FJD og dermed 

specialklubberne ikke vil give afkald på retten til at godkende 
markprøvedommer elever. 

 Carsten Lawaetz er blevet spurgt om han kan skaffe terræner til 5 
klubs forårsvinderklasse. Det har han sagt han kan og CL går videre 
med sagen i 5 klub bestyrelsen. 

 
Beslutning: CL tager kontakt til Carsten Lawaetz for nærmere aftale. 
 
 
 
9-03-2011 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling:  
                             
Drøftelse:   
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Beslutning: Der afholdes mentalprøve efter DKK’s regler i Langhårsregi den 3. 
september 2011 af Henning Juul på Sjælland. 

 
10-03-2011 Klubbens pr og markedsføring (LH)                                                  
 
Sagsfremstilling: Information om arbejdet. 
 
Drøftelse: LH gav information om arbejdet 
 
Beslutning: På næste møde skal det besluttes hvilke messer og arrangementer 

klubben skal deltage i.  
 På næste møde skal det drøftes hvorledes vi vil markedsføre den 

Langhårede hønsehund.  
 Der bør laves en strategi for markedsføringen, som omhandler hvad 

vi vil deltage i, hvilke mål vi vil forfølge, hvordan vi bliver mere 
synlige og med hvilke midler.  

 Skal vi f.eks. som Korthårsklubben have en trailer der indeholder 
alt hvad der skal bruges på en messe?  

 
 
11-03-2011 Fastsættelse af næste møde                                                
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. september 2011. kl.: 17:00 
 
 
14-03-2011 Eventuelt                                                  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der var ikke noget under dette punkt. 
 
 


