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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Niels Grønbæk, NG 
 Jens Jensen, JJ 
 Jørgen Larsen, JL 
 Leif Hansen, LH 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Gitte Becher, GB 
 
  
Fraværende: Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH 
 
Referent: Lone Lærke, LL 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-01-2014 Fastlæggelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendt som fremsendt.  
 
 
1a-01-2014 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: JM har været til generalforsamling i Jagthunde sammenslutningen 

Brøndlundgård. Langhårsklubben er medlem af foreningen og vi 
kan benytte arealet efter tildelte dage. Evt. kan der afholdes en 
familiedag der.  



19-01-2014  2 

 
2-01-2014 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. september 2013 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. september 2013 blev 
 underskrevet. 
 
 
3-01-2014 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: Orientering vedr. gen for gul pels. Brev er fremsendt til 

DKK. 
 CL deltager den 2. april i møde hos DJ Kalø ang. udsætning af 

fjervildt. 
 
 Næstformanden: JJ tager sig af Jagt & Autor messen den 25. – 27. 

april 2014 i Odense kongrescenter. 
 
 Sekretæren:  
 

Kassereren: Vi har en kassebeholdning på ca. 57.000,- og ca. 35 
medlemmer mangler at betale kontingent. Der udsendes en rykker 
til dem der ikke har betalt og der efterlyses for mail adresser hos 
dem der mangler at oplyse dette. 

 
Avlsudvalget: Der er for tiden en del henvendelser til avlsudvalget 
vedr. parring, så det ser ud til der kommer en del hvalpe til foråret. 

 
Hvalpeformidlingen: Der er for tiden 5 hvalpekøbere på venteliste 
til en hvalp. 

 
 
4-01-2014 Klubbens generalforsamling 2014 
 
Sagsfremstilling:  Dirigent, referent, indkøb af lodder m.m. 
 
Drøftelse:   
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Beslutning: Brian Visby Hansen har sagt ja til at være dirigent. BVH indbydes 
til det forudgående bestyrelsesmøde som starter kl.: 09:30.  
Holger Pedersen har sagt ja til at være referent. 

 BH sørger for indkøb af lodder til det amerikanske lotteri. 
 Der skal laves ”reklame” på hjemmesiden for generalforsamlingen, 

hvor vi opfordrer vores medlemmer til at møde op. GB tager sig af 
dette. 

 Til det amerikanske lotteri er der foreløbig følgende gevinster: 
 Carsten Lundhøj: En jagtdag med hund og alt betalt. 
 Gitte Becher: En sæk hundefoder 
 Lone Lærke: Vildtkogebog 
 Langhårsklubben: 5 x 2 fl. Rødvin 
 
 GB prøver om vi kan få dyrlæge Laila Bilberg til at komme med et 

indlæg omkring vaccinationer på generalforsamlingen. 
 
 
5-01-2014 Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 
 
Sagsfremstilling: Vedtægtsændringer 
 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  Alle forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på hjemmesiden 4 

uger før generalforsamlingen. CL sørger for dette. 
 CL reviderer vedtægtsændringerne endnu engang iht. brev fra 

DKKs lovudvalg og sender dem rundt til bestyrelsen. Når 
bestyrelsen har godkendt disse seneste ændringer, kan forslaget 
offentliggøres på hjemmesiden. 

 
 
6-01-2014 Emner til listen over uautoriserede dommere 
 
Sagsfremstilling: Se venligst mail af 20. november 2013 fra CL 

                             
Drøftelse:  
 
Beslutning: Ulrich Christiansen og Jørgen Gram Petterson skal spørges om de 

har interesse i at lade sig uddanne til markprøvedommer. 
 CL kontakter dem begge. 
 CL har efterfølgende drøftet dette med Ulrich Christiansen. Ulrich 

har vist stor interesse for sagen, men har for tiden travlt med at 
drive firma, derudover er han ved at anskaffe ny hund her i foråret, 
så han vil gerne vente lidt. Det er aftalt at vi vender tilbage og 
spørger igen om 2 års tid, så er der gode chancer for han er parat til 
opgaven. 
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7-01-2014  Valg til DJUs udvalg 
 
Sagsfremstilling: Se venligst mail af 10. december 2013 fra CL 
 
Drøftelse: CL orienterede om valget. 
  
 
Beslutning:  
 
 
8-01-2014 Filmen om den Langhårede hønsehund                                                         
 
Sagsfremstilling: Sponsorer? 
 
Drøftelse:   
    
Beslutning: BH tager sig af at skrive til vores avlere og øvrige medlemmer, som 

kan have interesse i et sponsorat. 
 
 
9-01-2014 FJD og 5 klub samarbejdet (CL)                                                          
 
Sagsfremstilling: Orientering af CL 
 
Drøftelse: DVK har endnu ikke givet tilsagn mht. fælles sponsor til vores 

prøver og udstillinger. 
 
 KJS (Klubben for jagthunde uden specialklub) er optaget i 5 klub 

samarbejdet. Samarbejdet gælder kun de racer indenfor KJS der 
hører under FCI gruppe 7, altså de stående racer. 

 
Beslutning:  
 
 
10-01-2014 Prøver udstillinger og klubbens pokaler                                                           
 
Sagsfremstilling: Udstillinger, prøver og pokaler. 
 
 
Drøftelse: CL fremlagde oplæg til eksteriørdommer seminaret der skal 

afholdes den 25. januar. Oplægget blev tilrettet og godkendt. CL 
sender det til Gunnar Jensen, som står for seminaret, samt til Leif 
Hansen og Jens Jensen, som begge deltager fra Langhårsklubben på 
seminaret. 
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Beslutning: LH og JJ er Langhårsklubbens repræsentanter ved seminaret den 
25. januar. LH kommenterer og forklarer Langhårsklubbens 
præsentation når den bliver vist. JJ har hunde med for at vise et 
eksempel på en tævehund uden tilstrækkelig masse og en der er ok. 
Dernæst fremviser Ove Nielsen fra Randers sin hanhund, som et 
eksempel på en god hanhund. 

 
 JL spørger om sidste års sporlægger ved schweisprøven i 

Dianalund, kan tage sig af at være prøveleder for prøven i 2014. 
 
 
11-01-2014 Fastsættelse af næste møde                                                           
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
    
Beslutning Næste møde afholdes den 23. februar 2014, kl.: 09:30 i Ejby hallen. 
 
 
12-01-2014 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
 
 


