
07-09-2015  1 

 
 
 
 
 
REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2015 i Langhårsklubben 
 
Onsdag den 12. august 2015 kl.: 16:30 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Ida Thyssen, IT 
 Jens Jensen, JJ 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Hans Bilde Sellerup, HS 
 Carsten Lundhøj, CL 
    
Fraværende: Bent Hansen, BH  
 Marie-Louise Thane Kallehave, MK 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-04-2015 Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsordenen blev udvidet med to ekstra punkter under pkt. 10. 
 
 
1a-04-2015 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: CL gennemgik referatet. 
  
Beslutning: Regler for opnåelse af stambog med påtegning skal revideres ift. de 

nye avlsregler. CL laver oplæg til reviderede regler, som 
efterfølgende skal godkendes hos DKK. 
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2-04-2015 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt den 29. maj  
 2015 er godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 29. maj 2015 blev underskrevet. 
 
 
3-04-2015 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: CL orienterede om brev fra DJU vedr. indbetaling af 

klagegebyr. Brevet har også været rundsendt på mail.  
  
 I forbindelse med dette punkt udspandt der sig en drøftelse af, om 

alle regninger skal godkendes af en ekstra person før de må betales. 
Det er ikke meningen dette skal være en kontrol, men en støtte til at 
afgøre om en regning er korrekt. Det blev vedtaget at alle regninger 
fremover skal godkendes af kassereren i samråd med formand eller 
næstformand. 

 
 Gerwin Günther har rundet de 70 år og har besluttet han træder 

tilbage ved næste års generalforsamling. Det betyder også at der 
automatisk kommer ny præsident for verdensforbundet, idet det, jf. 
vedtægterne, altid er formanden for det tyske langhårsforbund der 
er præsident for verdensforbundet. Det blev besluttet at give Gerwin 
Günther en gave, i form af en buket blomster, som overrækkes på 
næste Schorlemer prøve i oktober måned. Vi afventer deltagelse på 
Schorlemer, så blomsterne evt. kan overrækkes personligt. IT tager 
sig af sagen og sørger for der kommer en buket med til Schorlemer, 
som overrækkes officielt, evt. af en repræsentant fra DL i Slesvig-
Holsten, hvis vi ikke selv er tilstede. 

  
 Næstformanden: Gram slot arrangementet 29. og 30. august. 

Lørdag Leif og Helle + Carsten og Lone. Søndag Jens og Anette + 
Just og Hanne.  

 
Sekretæren: 
 
Kassereren: Diverse dokumenter/fuldmagter fra banken blev 
underskrevet. CL følger op på skifte af bank. 
MK informeres om ny kasserer og det nye kontonummer hos 5-
klub, DKK, FJD’s redaktør og FJD’s kasserer. 
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Avlsudvalget: Der er nu officielt udsendt information om 
skjoldbruskkirtel kræft i Hollandske og Belgiske Langhår via den 
hollandske klubs hjemmeside og FB side. Avlsudvalget har rettet 
henvendelse til DKK’s sundhedsudvalg angående stop af avl med 
hunde fra Holland og Belgien, indtil sagen er fuldt afdækket og man 
kender de linjer sygdommen findes i. Dette behandles i DKK’s 
sundhedsudvalg i september.    

 
Hvalpeformidlingen: Der er pt. to hvalpe til salg. 

 
 
4-04-2015 Status på etablering af egen database. 
 
Sagsfremstilling: Etablering af egen database for registrering af de data der ellers ikke 

vil blive registreret, herunder resultater fra undersøgelse af bærer af 
gen for gul pels, mulighed for beregning af indavlsgrad på 5 
generationer, samt andet som ikke registreres i DKK. 

 
Drøftelse: Drøftelse af priser for hosting af database. Skal databasen være 

offentlig tilgængelig for vores medlemmer, hvis man har log in til 
klub delen af hjemmesiden? 

 
Beslutning: Der er enighed om at arbejde videre med sagen og få en endelig pris 

fra Sylvia Tucker, som har lavet en Weimaraner database. GB og 
CL tager sig af dette. IT har fået vores nuværende database 
”Lifeline” til at fungere ved hjælp af en nabo. IT prøver at få 
Lifeline opdateret med de sidste data og få trukket en komma 
separeret (csv. fil) fil ud af den, ved at bruge hjælp fra naboen. 

 
 
5-04-2015 Opfølgning på beslutning om henvendelse til nye hvalpekøbere. 
 
Sagsfremstilling: Jf. beslutning på forrige bestyrelsesmøde. 
 
Drøftelse: MK havde fremsendt en skriv, hvor hun fortæller om de mange 

positive oplevelser hun har haft ved at henvende sig til de nye 
hvalpekøbere. Dette initiativ er blevet rigtig vel modtaget og har 
givet flere nye medlemmer, ligesom flere af avlerne har indbetalt de 
kr. 100,- et medlemskab for resten af året koster og derved sikret sig 
de nye hvalpekøbere bliver medlem. 

  
Beslutning: CL tager hånd om at DKK for øjeblikket ikke medsender 

Langhårsklubbens profil brochure, når der udstedes nye stamtavler.  
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6-04-2015 Gør vi nok for vores medlemmer. 
 
Sagsfremstilling:  Drøftelse af ideer og muligheder. 
 
Drøftelse: Det er ønskeligt vi i bestyrelsen med jævne mellemrum drøfter om 

vi gør nok for vores medlemmer. 
 
 Der udspandt sig en længere drøftelse omkring dette punkt og 

følgende punkter fastholdes:  
 

• Vi skal holde flere prøver i eget regi, for at sikre den gode 
stemning vi oplever på hovedprøven, familiedage og andre 
arrangementer i eget regi.  

• Markprøver slæb- og app. prøver, fuldbrugsprøve i eget regi. 

• Nedtoning af konkurrencemomentet. 

• Brug af dommere som er i stand til at skabe positiv stemning. 

• Bedømmelse af søgsoplægget på marken efter racens egenart. 

• Avlerne har interesse i deres hvalpe bliver ført på 
anlægsprøverne. 

 
Beslutning:  Sagen tages op igen ved næste bestyrelsesmøde. 
 
 
7-04-2015 DJU. 
 
Sagsfremstilling: Valg til DJU’s udvalg og opfordring til nye dommerelever. Se mail 

fremsendt til orientering 31-07-2015 11:25 og 15-07-2015 12:25 
 Nordisk Landskamp, se mail fra 16-07-2015 23:09 

                         
Drøftelse:  
 
Beslutning: Slæb og app. udvalget: JM forslåes. CL fremsender forslaget. 
 Vi beder Münsterlænderklubben om at fremsende forslag til 

kandidat til fuldbrugsprøveudvalget. CL kontakter dem.  
 Dommerelever: CL gennemgår medlemslisten for at se om der 

findes emner. 
 
 
8-04-2015 FJD og 5 - klub samarbejdet.  
 
Sagsfremstilling: Orientering fra JM og CL. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  
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9-04-2015  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: Evaluering af FJD udstillingen. Betaling af tilmeldingsgebyrer når 

vores medlemmer deltager i diverse mesterskabsprøver. 
Hovedprøven 2016. 

 
Drøftelse: Der var meget larm fra personer og hunde fra et telt der var opstillet 

bag vores udstillingsring til FJD udstillingen. Ringsekretæren kunne 
ikke høre udstillingsdommerens kritik pga. dette.  

  
 Klubben betaler for øjeblikket tilmeldingsgebyret ved deltagelse på 

DM, mesterskabsprøven, udv. App. mesterskab og DM i schweiss. 
Det blev drøftet om klubben fortsat skal støtte denne sportsbetonede 
del af hundeprøverne, eller om det ikke er noget deltagerne selv 
skal betale. Er det til gavn for racen og de øvrige medlemmer?  

 
 Der er kommet forslag fra to medlemmer af klubben til hvor 

hovedprøven i 2016 kan afholdes. Stor tak til de to medlemmer for 
dette initiativ! 

 
Beslutning: JJ tager sagen med klubtelte bag andres udstillingsring op på næste 

møde i FJD’s udstillingsudvalg. Vi ønske BIS afskaffet til FJD 
udstillingen, denne form for konkurrence har ingen værdi for 
jagthunde. 

  
 Det blev vedtaget at klubben betaler for deltagelse i div. 

mesterskabsprøver dette år ud, men at det afskaffes fra og med 
2016. 

  
 Hovedprøven 2016 afholdes på terræner i Bjerre herred 

(Juelsminde/Stouby) med Jørgen Gram Peterson som terrænleder 
og Just Mikkelsen som prøveleder. Prøven planlægges nærmere ved 
næste bestyrelsesmøde. 

 
 Mikkel Lawets inviteres til at deltage gratis på Langhårsklubbens 

hovedprøve i 2016, som tak for hans store indsats på de to 
foregående hovedprøver. 

 
 
10-04-2015 Ændring af vedtægter. 
 
Sagsfremstilling: Ændring af vedtægter, så det fremgår hvem der tegner klubben 

økonomisk og juridisk. 
 
Drøftelse:  
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Beslutning: Vedtægterne ændres så det fremgår hvem der tegner klubben 
juridisk og økonomisk. CL laver forslag til næste bestyrelsesmøde, 
som efterfølgende skal vedtages på generalforsamlingen i 2016.
  

 
10a-04-2015 Langhårsklubbens hjemmeside. 
 
Sagsfremstilling: Ønske om ændringer vedr. annoncering af hvalpe og resultater fra 

anlægsprøverne. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Når er planlagt eller gennemført parring har været annonceret på 

hjemmesiden og hvalpene er solgt på forhånd, eller tæven er gået 
tom, så gives der meddelelse om dette i en periode. 
Når et annonceret kuld er udsolgt, så gives der en meddelelse om 
dette i en periode.  
 
Resultater fra anlægsprøverne vises som en pdf fil med alle 
discipliner og karakterer, samt det samlede pointtal. 

 
 
10b-04-2015 Sekretær. 
 
Sagsfremstilling: BH har meldt fra til bestyrelsesarbejdet af forskellige årsager. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Kommentar CL: Har ikke fået lavet notater vedr. dette. Er der 

nogen der kan huske hvad der blev besluttet, så skriv eller ring. 
 
 
11-04-2015 Fastsættelse af næste møde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Efter behov og nærmere aftale. 
 
 
12-04-2015 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   


