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REFERAT (Offentlig)     
  
 
Af bestyrelsesmøde nr.4-2010 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 17. september 2010 i Ejby Hallen. Halvej 5, 5592 Ejby________________________________ 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 

Just Mikkelsen, JM 
Carsten Lundhøj, CL 
Niels Grønbæk, NG 
Jens Chr. Jensen, JJ 
Henning Juul 
Jesper Klausen JK  
Kim Lybker, KL 

 
Afbud: Leif Hansen LH 
 
Referent:  Kim Lybker 
 
DAGSORDEN: 
 
1-04-2010 Fastlæggelse af dagsorden_____________________________________________________ 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 4 a. Generalforsamling 
 
2-04-2010 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde__________________________________                                                            
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
 
Drøftelse:  Ingen 
 
Beslutning:  Referat blev godkendt 
 
3-04-2010 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.___________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
  
 Formanden: 
 
 DKK´s Lovudvalg har endnu ikke svaret på ændring i klubbens vedtægter. 
 Referater fra bestyrelsesmøder, aftale om deadline og godkendelse 
 Orientering om fødte hvalpe og Importer indtil nu. Uofficielt er 3 hanhunde 
 og 9 tæver. 
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 Langhårsklubbens kommentarer til FCI standarden bliver nu oversat til 

engelsk. 
 DKK har foretaget rettelser til mentalbeskrivelsen. Det drejer sig væsentligt om 

de 13 muskelhunderacer. 
 DKK afholder formandsmøde lørdag d. 8. januar og repræsentantskabsmøde 5 

marts 2011.  
 
 
 Næstformanden: 
 
 Ingenting 
 
 Kassereren: 
 
. JM: Orienterede om klubbens økonomi. 
 
 Sekretæren: 
 
 Ingenting 
 
 Avlsudvalget: 
 
 CL orienterede om de henvendelser der var modtaget og behandlet. 
 
 Hvalpeformidleren: 
 
 Ingenting 
 
Drøftelse: Deadline for referater og godkendelse. 
 
Beslutning: Referater skal fremsendes til godkendelse 14 dage efter et møde, Indsigelse 
 skal ske 8 dage efter, herefter kan referatet offentliggøres. 
 
 
4-04-2010 DL - Weltverband.___________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: BH og CL ønskede bestyrelsens godkendelse af, der på det indbudte møde 
 i DL - Weltverband kunne drøftes raceforhold. 
 
Drøftelse: Det blev drøftet.. 
 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte ønsket. 
 
 
4 a.                Klubbens Generalforsamling 2011                                              _______________________ 
 
Drøftelse: Dato i februar 2011 blev drøftet. 
 
Beslutning: Klubbens generalforsamling afholdes søndag d. 20. februar 2011 i Ejby Hallen 
 kl. 13,00.     
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5-04-2010 Mentalbeskrivelse af racen_____________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: HJ foreslog, at Langhårsklubben for lavet en mentalbeskrivelse ud fra DKK´s 
 mentalbeskrivelses skema. 
 
Drøftelse: HJ uddelte materiale om mentalbeskrivelse og det blev drøftet om det var 
 relevant med et skema for Tysk Langhåret Hønsehund. 
 
Beslutning: HJ udarbejder en mentalbeskrivelse for Tysk Langhår. 
 
 
6-04-2010 Langhårsklubbens prøver og arrangementer etc.____________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Familedagen som Kreds Sjælland afholdt i Dianalund var en stor succes og  
 fortjener stor ros til de involverede som har stået for arrangementet. 
 
Drøftelse: Bestyrelsen drøftede om ikke det kunne være en god ide for andre kredse at 
 arrangere lignede arrangementer til gav for medlemmerne. 
 
Beslutning:  Bestyrelsen vil opfordre kredsene til det. 
 
 
7-4-2010  FJD og – Klub samarbejdet.___________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om 5 klub og FJD samarbejdet. 
  Der mangler prøveleder til 5 - klub Schweissprøven på Sjælland. 
  Refundering af gebyr hvis tæven kommer i løbetid. 
 
Drøftelse:  Klubben har pt. ingen kandidater prøvelederjobbet. 
  Problematikken omkring tilbagebetaling opstår når tæven kommer i løbetid 
  efter tilmeldingen. Det er vigtigt at en del af gebyret bliver refunderet ellers
  kan det det medføre at nogen afholder sig fra at melde til prøver.   
 
Beslutning:  CL vil tage emnerne op på næste 5 - klub og FJD møde. 
 
 
8-04-2010 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler.________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: FJD udstillingen i Vissenbjerg er vel overstået og alt forløb som det skulle, 
 dog mangler der faste rammer for forplejning/bespisning af de indbudte 
 dommere og andre hjælpere. 
 Certifikatudstillingen Øst afholdes 30. januar 2011 i Jægerspris  
 Certifikatudstillingen Vest afholdes 5. februar 2011 i Uldum Hallen. 
 5 klub forårsvindeklasseprøven afholdes d. 21. maj 2011. 

Der er problemer med at få udleveret pokal. 
 
Drøftelse: Det bør indskærpes, at retten til en udleveret pokal gælder kun 1 år og fordi 
 et medlem har udsat en pokal til en udstilling eller prøver følger der ingen 
 ejendomsret med. 
 
Beslutning: BH afsender anbefalet brev. 
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9-04-2010 Fastsættelse af næste møde.___________________________________________________ 
 
Beslutning:  Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. november 2010. 
 
 
 
10-04-2010 Eventuelt._________________________________________________________________ 
 
 Sagsfremstilling:  BH oplyste, at pokalkvitteringerne er ændret. Der er nu påført tlf. nr. som 
  skal oplyses når kvitteringen underskrives. 
 
Drøftelse: 
 
 
  
 
 
 
  


