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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2015 i Langhårsklubben 
 
Onsdag den 1. april 2015 kl.: 13:30 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Bent Hansen, BH 
 Jens Jensen, JJ 
 Leif Hansen, LH 
 Ida Thyssen, IT 
 Gitte Becher, GB 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Marie-Louise Thane Kallehave, MK 
 Hans Bilde Sellerup, HS 
  
Fraværende: Ingen 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-02-2015 Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden blev tilrettet med ny overskrift for pkt. 5. 
 
 
5-02-2015 Underskrift af referat fra forrige møde samt underskrift af 

forretningsorden. 
 
Sagsfremstilling: Da der nu er valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen og som 

suppleanter, skal forretningsordenen fremlægges, gennemlæses og 
underskrives af bestyrelse og suppleanter. 

 
Drøftelse:   
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Beslutning: Referat fra forrige bestyrelsesmøde og forretningsordenen blev 
underskrevet.  

 
7-02-2015 Optagelse af generalforsamlingen på mobiltelefon. 
 
Sagsfremstilling: Generalforsamlingen i 2015 blev optaget på en mobiltelefon, uden 

det var bekendtgjort. 
                             
Drøftelse: CL havde før mødet undersøgt om det var lovligt at optage 

generalforsamlingen på en mobiltelefon, uden dette var 
bekendtgjort. Det findes sandsynligvis ikke nogen lovgivning vedr. 
dette, hvorfor det ikke er direkte ulovligt. 

 Bestyrelsen finder det beklageligt, at generalforsamlingen er blevet 
optaget, uden dette har været bekendtgjort, så de fremmødte 
medlemmer kunne forholde sig til situationen. 

 
Beslutning: Fremover skal ordstyreren, inden generalforsamlingen starter, 

spørge om der medlemmer der ikke ønsker generalforsamlingen 
optages på en mobiltelefon eller et andet medie. Hvis en eller flere 
udtaler de ikke ønsker dette, skal det bekendtgøres, at det ikke er 
tilladt.  

 
9-2-2015 Hjemmeside med medlemslogin. 
 
Sagsfremstilling: Orientering GB 
 
Drøftelse: GB gennemgik funktionen for bestyrelsen, men der var problemer. 
 
Beslutning: Der skal ses på funktionen igen – det virker ikke tilstrækkelig godt. 
 
10-02-2015 Jakke og skjorter 
 
Sagsfremstilling: Bestyrelsen har lavet en økonomisk fordelagtig aftale om fleece 

jakker og skjorter med påsyet klub logo. Jakke og skjorte har været 
vist på generalforsamlingen og er lagt på hjemmesiden. 

 
Drøftelse: Der har nærmest ikke været interesse for disse ting og bestyrelsens 

generelle holdning var, at når der ingen interesse findes, er der 
ingen grund til at fortsætte med at tilbyde disse.  

 
Beslutning: Fleece jakke og skjorte tilbydes ikke fremover og fjernes fra 

hjemmeside. 
 
11-02-2015 Jagtfestivalen i Farum Arena 
 
Sagsfremstilling: Jagtfestival i Farum Arena fra den 17. til den 19. april. 
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Drøftelse: Vi skal betale kr. 800,- for en stand på 12 m2 inkl. billetter og 
frokost. Skal vi deltage? Kvaliteten af festivalen vurderes til at være 
god, men får vi solgt flere hvalpe af at stå der? Der er ligeledes en 
jagtmesse i Hillerød og der koster det kr. 1.600,- at deltage. 

 
Beslutning: Det blev besluttet ikke at deltage på nogen af de nævnte 

arrangementer og vi fastholder vores hidtidige holdning: Vi 
kommer gerne og viser vores hunde frem, men vil ikke betale for 
det. 

 
12-02-2015 Fastsættelse af nyt møde 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Der indkaldes til bestyrelsesmøde efter møde i FJD den 21. maj. 
 
13-02-2015 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: Computer til kritikskrivning på FJD udstillingen, JJ spørger 

ringsekretæren.  
 Fælles arrangement (Familiedag) i klub regi, dette tages op senere 

på året. 
 Schorlemer HZP 2016 eller 2017. Det skal undersøges (CL) om der 

kan skaffes dispensation til udsætning af ænder, så disciplinen med 
den levende and kan gennemføres.  

 
 
 


