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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 5-2006 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 8. december 2006 på hotel Hedegården Vejle 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Just Mikkelsen, JM 
 Svend Due, SD 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Henning Kristensen, HK 
 Hans Petter Lauridsen, HPL 
 
Fraværende: Henrik Blendstrup, HB 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
DAGSORDEN: 
 
1-05-2006 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Tilføjelse til dagsordenen, se pkt. 4a  
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt med tilføjelse af pkt. 4a 
 
2-05-2006 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 25.  
 august 2006 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
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3-05-2006 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, sekretæren, 

avlsvejleder, hvalpeformidler. 
 
Orientering: Formanden: 
 
 Regninger fra DKK vedr. registreringsafgift i forbindelse med 

apporteringsprøver i 5 klub regi, er nu betalt af rette vedkommende.  
 
 HD status for 2006 blev omdelt. Der er fotograferet 22 hunde og 

alle er HD fri.  
 
 Økonomiudvalget: 
 
 Afbud fra Anne Nielsen og Tine Andersen var ikke mødt. Vi skal 

have overblik over økonomien til næste bestyrelsesmøde, så BH 
følger op på økonomiudvalget så vi enten kan få fremsendt 
regnskab, eller Anne og Tine selv møder op.  

  
 Sekretæren: 
 
 Økonomi i forbindelse med apporteringsprøver, som er nævnt i 

forrige referat, er bragt i orden. 
 
 Avlsvejlederen: 
 
 Der har kun været en enkelt henvendelse til avlsvejledningen siden 

sidste møde, så der er ikke den store aktivitet. Der ligger pt. 5 
usolgte hvalpe fra 2006. 

  
 Hvalpeformidleren: 
  
 Ej mødt. 
  
 
Beslutning:  
 
 
4-05-2006 Møde med DKK den 4. december 2006. 
 
Sagsfremstilling: Klubben var inviteret til en forhandling om indførelsen af en 

eksklusionsparagraf i vedtægterne, som vedtaget på den seneste 
generalforsamling. DKK har tilskrevet klubben, at de ikke vil 
acceptere det fremsendte forslag til eksklusionsparagraf.  
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 Derudover har DKK ønsket at drøfte Langhårsklubbens 
henvendelse vedr. præmiering af hunde på DKK’s udstilling i 
Ålborg.   

 
Drøftelse: BH og CL gav et referat fra mødet med DKK som var mundet ud i 

vi ikke kan få godkendt eksklusionsparagraffen, idet den er i strid 
med DKK’s love § 27 stk. 2.    

 DKK’s bestyrelse beklagede den inkonsekvente og uheldige 
håndtering af ”fejlfarvesagen” og lovede dette ikke ville gentage 
sig, hvis en lignende situation skulle opstå. Langhårsklubben fik lov 
til at indføre beklagelsen i bestyrelsens beretning for 2006.   

 
Beslutning: BH indføjer beklagelsen fra DKK’s bestyrelse i bestyrelsens 

beretning for 2006. 
 Nye vedtægter blev underskrevet og BH fremsender en kopi til 

DKK. 
 
 
4a-05-2006 Aktiviteter for klubbens medlemmer 
 
Sagsfremstilling: CL fremsatte forslag om temadage/seminarer, så vi animerer 

medlemmerne til at gå på prøver for at få deres hunde præmieret, 
før de anvendes i avlen. CL finder sagen særdeles vigtig, idet han 
tror det vil være svært at sælge hvalpe i fremtiden, hvis ikke 
forældre dyrene er fremført og præmieret på de forskellige 
kvalitetsprøver. 

 
Drøftelse: Forskellige forslag til aktiviteter blev drøftet, så som temadage/ 

seminarer i lighed med markprøve seminaret der blev afholdt i 
august.  

 
Beslutning: CL kommer med et oplæg til aktiviteter til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
5-05-2006 Eksteriørdommerseminar 
 
Sagsfremstilling: Langhårsklubben afholder eksteriørdommerseminar søndag den 21. 

januar 2007 på Fjeldsted skovkro.  
 
Drøftelse: Drøftelse af hvorledes seminaret skal forløbe og vigtigheden af at 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke giver udtryk for personlige 
holdninger i forhold til eksteriør vurderinger/kritikker.  

  
 Hvem skal deltage på seminaret? 
 
 Indstilling af Henning Juul som eksteriørdommer for racen. 
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Beslutning: Bestyrelsesmedlemmerne giver ikke under seminaret udtryk for 
personlige holdninger til hvorledes bedømmelserne skal udføres, 
men fastholder at det alene er FCI standarden der skal tolkes.  

  
 På seminaret deltager ud over de indbudte eksteriørdommere, 

endvidere klubbens bestyrelse, samt enkelte indbudte medlemmer 
der skal fremvise hunde. 

 
 Bestyrelsen besluttede at indstille Henning Juul, Gedservej 80, 4800 

Nykøbing Falster, som eksteriørdommer aspirant. Henning inviteres 
til at deltage i seminaret.  

   
 
6-05-2006 Schweissprøve udvalg i DKK regi 
 
Sagsfremstilling: Der har været afholdt et nyt møde med DKK den 2. november 

2006, vedr. schweissudvalg i DKK regi. 
 
Drøftelse: BH gav referat af mødet, som havde drejet sig om korrekturlæsning 

på nye regler, dommeruddannelse og retningslinier for prøveledere. 
På mødet gav BH og CL udtryk for, at der mangler en klar 
indstilling til hvorledes det fremtidige schweissudvalg under DKK 
sammensættes og vælges.   

 
Beslutning: Bestyrelsen afventer et udspil fra DKK mht. sammensætning og 

valg til det nye schweissudvalg.  
 
 
7-05-2006 Godkendelse af klubbens forretningsorden 
 
Sagsfremstilling: CL har udformet et oplæg til forretningsorden for klubben. Den har 

været fremsendt/omdelt til gennemsyn og kommentering og ønskes 
herefter godkendt. 

 
Drøftelse: CL gav udtryk for at forretningsordenen er tænkt som et dokument 

der løbende ændres og forbedres efter behov.  
 
Beslutning: Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af de deltagende 

bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
8-05-2006 Klubbens overenskomst med DKK  
 
Sagsfremstilling: BH ønsker at bestyrelsesmedlemmerne gennemlæser og vurderer 

klubbens overenskomst med DKK. 
 
Drøftelse: Ingen  
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Beslutning: Overenskomsten blev omdelt og bedes gemmelæst til næste møde, 

hvor den vil blive drøftet. 
 
9-05-2006 Kandidater til bestyrelsen.  
 
Sagsfremstilling: Der er 3 bestyrelsesmedlemmer (HB, JM og CL) på valg ved den 

kommende generalforsamling. JM og CL modtager genvalg, 
hvorimod HB ønsker at træde ud af bestyrelsen.  

 
Drøftelse: Det var enighed om at bestyrelsen bør opstille et medlem til valg til 

bestyrelsen på den kommende generalforsamling. 
 
Beslutning:  
 
 
10-05-2006 FJD og 5 klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD. 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:   
 
 
11-05-2006 Langhårsnyt 
 
Sagsfremstilling: Første nummer af Langhårsnyt er nu blevet trykt på et nyt trykkeri, 

på baggrund af opsætning lavet af Henning Juul og der ønskes 
derfor en drøftelse af kvaliteten 

 
Drøftelse: Der var enighed om at kvaliteten på trykningen var i orden, men at 

der var nogle opsætningsmæssige detaljer der skal rettes til 
fremover.  

  
 Da Henning Juul’s arbejdsindsats er forøget, idet han nu selv skal 

sætte Langhårsnyt op inden det afleveres til trykkeriet, blev 
Henning bedt om at fremkomme med et oplæg til pris på dette 
arbejde.  

 
Beslutning: Fremover fremsendes Langhårsnyt til korrekturlæsning ved 

formanden inden trykning. 
  
 Henning Juul kommer med prisoplæg på opsætning af en 12, 16 og 

20 siders version af Langhårsnyt. 
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12-05-2006 Prøver og udstillinger m.m. 
 
Sagsfremstilling: Planlægning af hovedprøven den 1. april 2007. 
 FJD udstillingen 2007  
 
Drøftelse: Der var en drøftelse vedr. præmier til uddeling på prøver og 

udstillinger afholdt af klubben. Der var enighed om, at de 
nuværende små pokaler, ikke har nogen værdi for modtagerne og de 
bør derfor erstattes. Hvis der for fremtiden skal uddeles Holmegårds 
glas i stedet, vil det medføre en væsentlig udgift for klubben. 

 
Beslutning: Til de 2 kommende certifikatudstillinger, indkøber JM 

præmieringsrosetter i stedet for de nuværende små pokaler. 
 
 BH opstiller budget for uddeling af Holmegårds glas som præmier 

ved udstillinger og prøver. Budgettet tages med på den kommende 
generalforsamling, så klubbens medlemmer kan være med til at 
afgøre sagen. 

 
  
13-05-2006 Fastsættelse af næste møde  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Næste møde afholdes den 21. januar 2007 efter eksteriørdommer-

seminaret 
 
 
14-05-2006 Eventuelt  
 
Sagsfremstilling: Tilbud på fremstilling af ny autoklæber med klubbens nye logo. 
 
Drøftelse: BH får lavet et tilbud på fremstilling af ny autoklæber, som 

fremsendes til godkendelse ved bestyrelsesmedlemmerne. 
  
 
 
 


