
 
REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2016 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 15. januar 2016 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Ida Thyssen, IT 
 Marie-Louise Thane Kallehave, ML 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Hans Bilde Sellerup, HS 
    
Fraværende: Bent Hansen, BH 
 Just Mikkelsen, JM 
 Jens Jensen, JJ  
   
Referent: Gitte Becher 

 

 

Referat: 
 
1-01-2016  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsordenen blev fastlagt som fremsendt. 
 
 
2-01-2016  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Underskrift på referaterne fra bestyrelsesmøder afholdt 28. 

september 2015 og 29 oktober 2015.  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Referaterne blev underskrevet. IT tager referaterne med til næste 

møde, så JM og JJ også kan skrive under. 
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3-01-2016  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 
Orientering: Formanden: CL orienterede om et møde mellem DJ, FJD og DJU, 

hvor man var blevet enige om, at der ikke holdes markprøver på 
ulovligt udsatte fugle og at der langsigtet arbejdes frem imod der 
ikke udsættes fugle generel i forbindelse med markprøver.  

 
  Næstformanden: 
 

Kassereren: ML orienterede om status på regnskabet, det går fremad 
trods nedbrud af computer med tab af data til følge. 

 
  Sekretæren: 
 
  Avlsudvalget: 
 
  Hvalpeformidleren:   
  
 
4-01-2016  Planlægning af generealforsamling søndag, den 28. februar. 
 
Sagsfremstilling: Lotteri – sponsergaver, som tak tilbud om kennelnavn/firmanavn på 

vores hjemmeside? 
  Indkomne forslag? 
 
Drøftelse: Henning Juul har meldt fra som referent, idet han skal arrangere 

lokal markprøve på dagen for generalforsamlingen. GB kontakter 
Charlotte Lauridsen og spørger om hun vil tage referat fra 
generalforsamlingen. 

  
Hans Petter Lauridsen er opstillet til valg til bestyrelsen. Forslaget er 
underskrevet af Niels Grønbæk, Ulrich Kristiansen og Jørgen 
Risom. 
 
Ordstyreren skal spørge generalforsamlingen om der er nogen der 
har noget imod den optages på mobiltelefon eller andet medie der 
kan optage lyden. Hvis nogen fra generalforsamlingen siger de ikke 
ønsker dette, skal det nævnes at generalforsamlingen ikke må 
optages. 

 
Beslutning: Gitte kontaktede Charlotte Lauridsen og hun sagde ja til at være 

referent. CL skriver en bekræftelse til Charlotte. 
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Sponsorer til lotteriet fra bestyrelsen. 
 LH: 1 sæk grøn Sportsmans Pride hundefoder. 
 CL: 1 sæk rød Sportsmans Pride hundefoder. 
 GB: 1 sæk Essential superior living hundefoder. 
 Langhårsklubben: 3 x 2 flasker rødvin. 
  

CL køber rødvin til lotteri og til ordstyrer og referent. 
 
ML kontrollerer for betalt medlemskab ved indgangen til 
generalforsamlingslokalet. 

  
 
5-01-2016  Optagelseskrav for opdrættere på klubbens hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: Diskussion af klubben ikke må henvende sig til nye hvalpekøbere, 

uden de selv har tilkendegivet det er i orden. (Passer ikke helt med 
dagsordenpunktet) 

 
Drøftelse: Lovgivning siger man ikke som klub må henvende sig til nye 

hvalpekøbere, på baggrund af oplysninger fra avlerne – de nye 
hvalpekøbere skal selv give udtryk for de ønsker en henvendelse fra 
klubben. Her har vi lavet en lille fodfejl, da ML har ringet rundt til 
nye hvalpekøbere. 

 
Beslutning: CL orienterede om proceduren allerede var blevet ændret, efter det 

er blevet drøftet på et tidligere bestyrelsesmøde i 2015. Der tages 
ikke kontakt uden folk ønsker det og der er udformet et dokument til 
avlerne, hvor de får samtykke fra køberne på klubben må henvende 
sig vedr. medlemskab. GB står for at fremsende dette dokument til 
avlerne, som så skal returnere dem til klubben i underskrevet stand. 

 
 
6-01-2016  Klubbens hovedprøve. 
 
Sagsfremstilling: Er hovedprøven planlagt 
 
Drøftelse: Festmiddag er taget af programmet for i år, eller? 
  
Beslutning: Da JM ikke kunne deltage i bestyrelsesmødet, drøfter CL sagen med 

JM efterfølgende. 
 Der mangler annoncering af hovedprøven: CL tager fat i dette og 

opretter prøven på hundeweb, når annonceringen er klar. 
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7-01-2016  Certifikatudstillingerne og FJD-udstilling. 
 
Sagsfremstilling: Indkøb af tæpper til Jægerspris udstillingen. 

Valg af udstillingsdommere for 2018, jf. mail fra DKK, som er 
videresendt til bestyrelsen. 

  
Drøftelse:  BH har fået tæpper tilbudt til kr. 3.600,- 
 
Beslutning: HS undersøger om der kan skaffes billigere tæpper, ellers må vi leve 

med denne pris. 
 Der nedsættes et udvalg af GB, ML og IT, som sørger for at pege på 

udstillingsdommere til DKK’s udstillinger i 2018. De indsender 
deres forslag til DKK og orienterer bestyrelsen ved næste møde. 

  
 
8-06-201  Schweissprøver. 
 
Sagsfremstilling: 5 klub Schweissprøven på Sjælland og i Jylland er muligvis planlagt 

til samme dato. 
  
Drøftelse: IT bekendtgjorde prøven på Sjælland ikke kan flyttes af forskellige 

årsager (Kommentar CL: Ida hvorfor var det at prøven skal være 
den 7. maj på Sjælland) og at dommeren er bestilt. 

 
Beslutning: CL undersøger med JM om han også har valgt datoen den 7. maj og 

spørger i givet fald om Pamhule prøven kan afholdes en anden dag, 
f.eks. den 30. april. 

 
 
9-01-2016  Fastsættelse af næste møde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Næste møde afholdes den 28. februar kl.: 10:00 forud for 

generalforsamlingen samme dag. CL inviterer Brian Visby Hansen 
og Charlotte Bæk Lauridsen til at deltage i bestyrelsesmødet. 

 
10-01-2016 Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: IT arbejder på at skaffe data fra Lifeline i en kommasepareret fil 

(csv fil) til brug for overførsel i den nye database. Vi mangler disse 
data hårdt, så den nye database kan blive kørende. 


