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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2020 i Langhårsklubben 
 
Søndag den 16. februar 2020 kl.: 10:00 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 
 
Deltagere:  Gitte Becher, GB 
  Leif Hansen, LH  
  Hans Petter Lauridsen, HP  
  Carsten Lundhøj, CL  
  Ida Thyssen, IT 
  Jens Jensen, JJ 
  Tommy Thomsen TT 
 
Fraværende:  Liljan Gram Petterson, LGP 
  Just Mikkelsen, JM 
     
Referent:   Ida Thyssen, IT 

Referat: 

1-02-2020  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-02-2020  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse: Referatet blev gennemgået. Der var ingen kommentarer til referatet 

fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet 
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3-02-2020  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Vi er fra det tyske langhårsforbund blevet tilbudt at få 
tilsendt forbundets blad ”Deutsch Langhaar Mitteilungen” som pdf-
fil. Tilmelding sker til Carsten Lundhøj. Du kan læse om det på 
klubbens hjemmeside. Man bliver nødt at rykke for pdf-filen, den 
kommer ikke af sig selv. 
Vores mål for år 2020 er at fastholde vores medlemstal.  
Brian Visby kommer kl. 11.00 
Schweissline og sele, som vi fik som gave fra Gruppe Slesvig-
Holsten til 40-års jubilæet, bliver et selvstændigt lotteri på 
generalforsamlingen. 
CL var til generalforsamling i Slesvig-Holsten. Her var man positiv 
overfor at afholde VJP og HZP i samarbejde med Danmark 
(Sønderjylland). Dette vil ske fra 2021, og der vil også være 
mulighed for andre racer kan deltage hvis der er plads. De var også 
positive overfor at bruge danske hunde i avl i Tyskland, når blot de 
overholder de tyske avlskrav. 
CL spurgte om vi skulle deltage i Store Hestedag i Roskilde. Her var 
svaret nej. 
Den tyske database, som nogle af os har, bliver betalt af gruppe 
Slesvig-Holsten. Det vil de ikke mere. 
Vi har fået en ansøgning fra eksteriørdommer Einar Paulsen, som 
ønsker at blive udstillingsdommer for vores race. 
Weimarranerklubben har også fået et tilsvarende brev (iflg. Brian 
Visby). Vi er positiv stemte. Således kan han starte som aspirant. 
 

  Næstformanden: 
 

Kassereren: HP fortalte om antal medlemmer og kassebeholdningen. 
HP mangler at betale en regning fra SJD på knapt 18.000 kr. 
   
Sekretæren: 

 
Avlsudvalget: Katarakt (grå stær) blev drøftet og vi venter på hvad 
der sker i Tyskland. 
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Hvalpeformidleren: 
 
 
4-02-2020  Planlægning af generalforsamling. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  Det eneste der manglede, var at få lamineret diplomerne. Det blev 

klaret. HP krydser personerne af inden de går ind til 
generalforsamlingen. 

 
 
5-02-2020 Ny folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  GB har været i kontakt med Robert Kenward. Han er fra London og 

bor nu i Holstebro, hvor han har et design firma. 
GB viste layout forslag til ny hjemmeside. Det ser rigtigt godt ud. 
Og så til en fornuftig pris – 10.000 kr. 

 
Beslutning: Pengene blev bevilget og GB arbejder videre med Robert Kenward 

om etableringen af vores nye hjemmeside. 
  
 
6-02-2020  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse:   
 
Beslutning:  På SJD-udstillingen i 2021 skal Carsten Birk være dommer og i 

2022 bliver det Gunnar Nymann 
 
 
7-02-2020  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
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Drøftelse:  Vi drøftede om vi skulle blive ved med at have pokaler og blev 
enige om at lade generalforsamlingen bestemme det.  

 
Beslutning:  IT kører videre med pokalerne på Sjælland, dvs. udstilling og 

schweiss om foråret. 
 
 
8-02-2020  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  I 2019 var der 27 hunde, der bestod UT (VJP) i Danmark og kun en 

hund bestod AT (HZP) i Danmark. 
 
Beslutning:   
 
 
9-02-2020  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:   CL oversatte og oplæste brev af 16. februar fra Verdensforbundet, 

skrevet af Leonhard Schmieg, hvor han giver en generel information 
om hvad der sker i det tyske langhårsforbund m.m. 

 
Beslutning:  CL sender brevet til IT, så det kan komme i protokollen. 
 
 
10-02-2020 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde bliver efter behov, dog ret snart. 
 
 
11-01-2020 Eventuelt. 
 
Drøftelse:  
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Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde for at konstituere sig.  
 
Vi blev hurtig enige om, at der ikke skulle ændres på nogle poster. 
 
Tommy Thomsen er første suppleant og Ulrich Kristiansen er anden suppleant.  
 
CL fortalte Ulrich lidt om hvordan vi arbejder i bestyrelsen og at han selvfølgelig er 
velkommen til vores bestyrelsesmøder – vi anser det som en fordel at suppleanterne møder 
op lige så tit de kan, idet de så er fuldt orienteret. Suppleanterne har kun stemmeret hvis de 
på dagen er suppleant for et bestyrelsesmedlem, men altid taleret. Vi har endnu ikke 
benyttet stemmeretten i bestyrelsen i nyere tid.  
 
 


