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REFERAT (Offentlig)     

  
Af bestyrelsesmøde nr.5-2010 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 19. november 2010 i Ejby Hallen. Halvej 5, 5592 Ejby________________________________ 
 
  Deltagere: Bent Hansen, BH 

  Just Mikkelsen, JM 
  Carsten Lundhøj, CL 
  Niels Grønbæk, NG 
  Leif Hansen LH 
  Henning Juul HJ 
  Kim Lybker, KL 

 
  Afbud: Jens Chr. Jensen 
 
  Referent:  Kim Lybker 
 
DAGSORDEN: 
 
1-05-2010  Fastlæggelse af dagsorden__________________________________________ 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:  Ingen 
 
Beslutning:  Dagsorden godkendt. 
 
2-05-2010  Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde_______________________                
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde d. 17. september 2010. 
 
Drøftelse:  Ingen 
 
Beslutning:  Referat blev godkendt 
 
3-05-2010  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
  
 Formanden: 
 Klubben har modtaget en anmodning om medlemskab.  Anmodningen har 
 har tidligere været fremsendt. 
 Et medlem af klubben har rettet henvendelse angående hjemmesiden. 
 Opdatering af DKK´s info-side om Langhåret Hønsehund. 
 Klubben har indstillet en dommeraspirant.  
 Orientering om fødte hvalpe og importer pt. (68 hvalpe + 3 importer) 
 Langhårsklubbens kommentarer til FCI standarden er nu oversat til engelsk. 
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 DKK afholder valg til bestyrelsen. 
 Leder i HUNDEN´s november nr. 2010. 
  
 Næstformanden: 
 
 Intet (afbud) 
 
 Kassereren: 
 
. JM: Orienterede om klubbens økonomi. 
 
 Sekretæren: 
 
 Intet 
 
 Avlsudvalget: 
 
 CL: Orienterede om de henvendelser der var modtaget og behandlet. 
 
 Hvalpeformidleren: 
 
 HJ: Orienterede om de henvendelser han havde haft og formidlet. 
  
Drøftelse: Henvendelsen om klubbens hjemmeside. DKK´s info-side. (opdatering) 
 
Beslutning: Anmodning om medlemskab. Bestyrelsens tidligere beslutning er uændret. 
 CL tager kontakt til Flemming Østergaard angående hjemmesiden. 
 BH tager kontakt til DKK således at info-siden bringes i overensstemmelse 

med de faktiske forhold. Klubben ønsker samtidig en ændring i teksten for  
 Racen har følgende avlsrestriktioner. 
 LHK ønsker teksten ændret til: Tyske hunde som bruges til avl i Danmark.  
 De skal være frigivet til avl i Tyskland (Zur Zucht freigegeben) 
 
4-05-2010  Valg til bestyrelsen________________________________________________ 
  
Sagsfremstilling: Følgende er på valg: Just Mikkelsen, Carsten Lundhøj og Jens Chr. Jensen

  
Drøftelse: Hvem modtager genvalg. HJ vil gerne afløses som suppleant. 
 
Beslutning:  JM, CL og JCJ modtager genvalg. JM tager kontakt til suppleantemne. 
 
5-05-2010  Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.____________________________ 
 
Sagsfremstilling: Ændring af vedtægternes § 12. 
 
Drøftelse: Det blev drøftet om ændringen ville have nogen praktisk betydning. 
  
Beslutning: Der foretages ingen ændring af § 12. 
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6-05-2010  DL - Weltverband._______________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: CL og BH gav en orientering om forløbet af den stiftende generalforsamling   
 i DL - Weltverband i St. Wendel. Verdensforbundet er stiftet og vedtægterne 
 er underskrevet af de deltagende lande.  
 Der blev samtidig afholdt den 41. Schorlemer HZP i området. CL og BH gav 

en orientering prøven som på sigt måske kan bidrage med nogle input af værdi 
for os. 

 
Drøftelse: Det blev drøftet hvorledes klubben skal forholde sig, hvis et bestyrelsesmedlem 
 der er udpeget som repræsentant i WV, udtræder af bestyrelsen inden der bliver 

afholdt generalforsamling eller møde i WV. 
 
Beslutning: Spørgsmålet stilles til deltagerne på generalforsamlingen 
 
 
7-05-2010  Ønskeprofil for Langhåret Hønsehund_________________________________ 
 
Sagsfremstilling: Langhårsklubben har modtaget et mentalbeskrivelseskema udarbejdet ud fra    

mødet HJ og JM havde i DKK. 
  
Drøftelse: Skemaet blev drøftet og HJ orienterede om mødet og gav udtryk for det var et 
 relevant skema for Tysk Langhåret Hønsehund. 
 
Beslutning: BH underskriver og returnere skemaet til DKK. 
 
 
8-5-2010   FJD og – Klub samarbejdet._________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om 5 klub og FJD samarbejdet. 
  Der er fundet ny prøveleder til 5 - klub schweissprøven på Sjælland. 
  Der havde på 5-klub mødet været debat omkring de apporteringsprøver der er 
  afholdt af Kreds Sjælland. 
  CL gjorde opmærksom på, der foreligger en underskrevet overenskomst som vi 
  er forpligtiget til at overholde. 
  Forvaltningen af Prøvelederjobbet for 5-klub Schweissprøven i Sønderjylland 
  blev drøftet på mødet.  
  Regnskab fra udstillinger og prøver skal have samme udformning og dommere 
  må kun modtage sit honorar, ikke gaver 
  Der fremsat ønske om overdragelse af en signalrevolver til Kreds Sjælland. 
 
Drøftelse:  Efter datoerne for de afholdte apporteringsprøver på Sjælland var kontrolleret, 
  foreligger der en forveksling af nogle datoer. 
  Kreds Sjælland har annonceret en apporteringsprøve Kr. Himmelfartsdag 2011,
  Det undersøges om denne prøve kan ændres til en 5-klub prøve.  
    
Beslutning:  CL underretter de andre 5-klubber om forvekslingen.  
  BH tager kontakt til Kreds Sjælland om apporteringsprøven. 
  Der tages kontakt til prøvelederen for Schweissprøven i Sønderjylland. Der er 
  udpeget ny prøveleder til prøven. 
  Signalrevolver overdrages ikke. 
  Det tilstræbes, at apporteringsprøver afholdes i maj/juni måned 
 
9-05-2010  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler.______________________________ 
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Sagsfremstilling: Pokalen til bedst placerede Langhår ved DM er udleveret til JM. 
 Klubben har modtaget henvendelse om deltagelse på 2 udstillinger i 2011. 
 Det drejer sig om Outdoor i Ålborg og Jagt Vildt & Våben i Hillerød. 
 Ivar Tang har sagt ja til at dømme på FJD udstillingen. Der mangler kun en 

ringsekretær. 
 Klubbens hovedprøve afholdes i Roager d. 2. april 2011. 
 5 klub forårsvindeklasseprøven afholdes d. 27. marts 2011. 

Bo Kjems vil sponsorere et banner eller flag med logo. 
Tidsfristen for 2 pokaler er overskredet. 

 
Drøftelse: Emnerne blev drøftet og enkelte taget til efterretning. 
 
Beslutning: KL fik overdraget DM pokalen til forvaltning. BH sender brev til arrangørerne 
 af udstillingerne som aftalt. BH prøver på at finde en ringsekretær til FJD udst. 
 Bo Kjems kontaktes for en nærmere aftale af BH. 
 KL kontakter medlemmet på Sjælland og rykker for de 2 pokaler. 
 Annoncen for klubbens hovedprøve skal med i Jagthundens februar nummer. 
 
10-05-2010  Fastsættelse af næste møde._________________________________________ 
 
Beslutning:  Næste bestyrelsesmøde afholdes 20. februar 2011. 
 
 
11-05-2010  Eventuelt________________________________________________________ 
                                                                                                
 Sagsfremstilling:  Ingen 
   
 
Drøftelse:  Ingen 
 
 
  
 
 
 
  


