
01-01-2008  1 

 
 
 
 
 
REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 6-2007 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 30. november 2007 kl.: 18:00 på Mørupvej 2, 7184 Vandel 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Frede Petersen, FP 
 Svend Due, SD 
 Henning Kristensen, HK 
 Just Mikkelsen, JM 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Hans Petter Lauridsen, HPL 
 Henning Juul, HJ 
 
Fraværende:  
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
DAGSORDEN: 
 
1-06-2007 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Den fremsendte dagsorden blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 10a 
 
 
2-06-2007 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19.  
 oktober 2007 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
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3-06-2007 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsvejleder, 

hvalpeformidler. 
 
Orientering: Formanden: 
  
 BH deltager i DKK’s formandsmøde den 15. marts 2008.  
  
 
 Kassereren: 
  
 Nye giroindbetalingskort til betaling af årskontingent er blevet 

sendt ud til medlemmerne.  
 
 Sekretæren: 
 
 Avlsvejlederen: 
 

Et medlem ønsker at bruge en svensk hanhund til sin tæve. I den 
svenske hanhunds linier, ligger der en stor del van der Kreppelse 
Heide hunde. Dette er medlemmet blevet gjort opmærksom på. 
 
Et medlem påtænker på foranledning af den norske avlsvejleder, at 
sende sin hanhund til Norge for at gennemføre parringer. Vi har 
tidligere i bestyrelsen forholdt os til brug af danske hanhunde på 
norske tæver, i et officielt brev fremsendt til den norske 
avlsvejleder. Kopi af dette brev bør fremsendes til medlemmet.  

 
 Hvalpeformidleren: 
  
 Der har været 2 henvendelser om køb af hvalpe siden sidste møde. 
 
  
4-06-2007 Indstilling af nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
Sagsfremstilling: 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg til den kommende 

generalforsamling. Bestyrelsen bør derfor drøfte mulige emner til 
valg til den nye bestyrelse.  

 
Drøftelse: BH havde henvendt sig til kreds Midtjylland, for at få dem til at 

opstille kandidater til bestyrelsen, i stedet for de to midtjyske 
medlemmer der afgår. Der var ikke kommet nogen respons på 
henvendelsen. 
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 Herefter blev en række emner drøftet og der var enighed om, at 
foreslå nedenstående medlemmer til bestyrelsen og som 
suppleanter.  

  
Beslutning: Til bestyrelsen: Henning Juul og Jørgen Gram Pettersson 
 Som suppleanter: Morten Ruggaard og Kim Lybker.  
                                               
 
5-06-2007 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen (dispensation) 
 
Sagsfremstilling: Langhårsklubbens vedtægter indeholder en mulighed for 

dispensation i forhold til avlsgodkendelseskriterierne. Det har over 
tid været drøftet, om det ville være en god ide, at afskaffe denne 
dispensationsmulighed.  

 
Drøftelse: Det udspandt sig en heftig debat om emnet som mundede ud i at 

dispensationsmuligheden ikke skal afskaffes. 
 

Beslutning: Muligheden for dispensation i forhold til avlskriterierne bibeholdes. 
 
 Der laves i stedet en køreplan for hvilke ting en hvalpekøber bør 

sætte sig ind i før køb af hvalp. Denne køreplan offentliggøres på 
hjemmesiden under avlsvejledningen. 

 
 
6-06-2007 Avlsbegrænsning 
 
Sagsfremstilling: Spanielklubben har, på baggrund af beslutninger taget af DKK 

vedr. avlsbegræsning, fremsendt brev med ønske om underskrift-
indsamling mod denne beslutning. 

 
Drøftelse: Det blev drøftet om det var en sag Langhårsklubben skulle blande 

sig i og den generelle holdning var, at vi havde sympati for 
spanielklubbens synspunkter – men vi ønsker ikke, at skrive under 
på brevet.  

 
Beslutning: Langhårsklubben ønsker ikke at skrive under på underskrift- 

indsamlingen.  
 
 
7-06-2007 Klubbens hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: BH fremviste et forslag til udformning af den del af hjemmesiden 

der omhandler avlsgodkendte hunde.  
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Drøftelse: Det anses værende særdeles vigtig, at man på klubbens hjemmeside 
kan finde samtlige brugsmæssige præmieringer, udstillingsresultater 
samt HD og evt. AD resultater på de hunde der præsenteres. 

 
Beslutning: Forslaget blev godkendt og BH kan gå i gang med at udforme 

denne del af hjemmesiden som foreslået.  
 
 
8-06-2007 Klub logo til bil  
 
Sagsfremstilling: BH fremviste forslag il nye mærkater med klublogoet til at klistre 

på biler og andet.  
 
Drøftelse: Den fremviste version var i sort/hvid og firkantet. Det blev drøftet 

om det ikke var bedre med en rund udgave i originalfarven. 
 
Beslutning: Der laves nye klistermærkater med klubbens logo, der er lidt større, 

eller i samme størrelse som den størst fremviste udgave og i 
original logoets farve. 

 
 
9-06-2007 FJD og 5 klub samarbejdet (CL) 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD. 
 
Drøftelse: Forslag til ny dato for 5 klub apporteringsprøven i Sønderjylland 

2008: enten den 21. eller 22. juni. 
 
 Drøftelse af det nyligt foretagne formands- og næstformandsvalg til 

FJD. 
 
 Husk ved invitation af schweissdommere, at de skal være medlem 

af DKK for at resultaterne efterfølgende kan stambogsføres. 
 
 Resultatbogen videreføres endnu mindst 1 år, da man ikke kan stole 

på DKK,s hundeweb. 
 
 Januar, maj, juli og oktober udgaverne af jagthunden, udkommer 

ikke næste år. 
 
 Der skal fra og med 2008 indbetales kr. 17,- i stedet for kr. 12,- til 

FJD pr medlem i Langhårsklubben. Stigningen er et udtryk for 
forhøjelse af aflønningen til sekretæren og kassereren i FJD. 

 
 
Beslutning: CL forsøger at ændre datoen til apporteringsprøven i Sønderjylland 

2008.  
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10-06-2007 Prøver og udstillinger (herunder nye præmier) 
 
Sagsfremstilling: Der ønskes nye præmier til uddeling på vores prøver og udstillinger 

og BH + CL havde undersøgt priser på kaffekrus med klubbens 
logo påtrykt. 

   
Drøftelse: Enighed om at kaffe/the krus med klubbens logo påtrykt, vil være at 

fortrække fremover. Der var en drøftelse for og imod påtrykt 
præmieringsgrad, men med de nye udstillings regler og dermed nye 
præmieringsbenævnelser, vil der blive mange versioner af krusene 
og de vil dermed blive væsentlig dyrere. 

 
Beslutning: BH iværksætter indkøb af de fremviste kaffe/the krus med klubbens 

logo i originalfarve, således de kan bruges ved 5 klub udstillingerne 
i 2008 første gang. 

  
 
10a-06-2007 Forslag til kontingentstigning   
 
Sagsfremstilling: Pga. forhøjet bidrag til FJD på kr. 5,- pr medlem, portostigning, 

samt generelle prisstigninger, skal det drøftes om kontingentet til 
klubben skal stige fra og med 2009.  

 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Forslag til kontingentstigning til vedtagelse på den kommende 

generalforsamling:  
 
 Alm. Kontingent fra kr. 350,- til kr. 370,- 
 Husstandskontingent fra kr. 525,- til kr. 555,- 
 Pensionist fra kr. 175,- til kr. 185,- 
  
  
11-06-2007 Fastsættelse af næste møde  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Næste møde afholdes søndag den 17. februar kl.: 10:00 på hotel 

Hedegården i Vejle.  
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12-06-2007 Eventuelt  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der var intet under dette punkt.   
 


