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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2015 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 29. maj 2015 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Bent Hansen, BH 
 Jens Jensen, JJ 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Marie-Louise Thane Kallehave, MK 
   
Fraværende: Ida Thyssen, IT 
 Hans Bilde Sellerup, HS 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-03-2015 Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsordenen blev fastlagt som fremsendt 
 
 
1a-03-2015 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: CL gennemgik referatet. 

Der blev en drøftelse af hvordan vi får flere af de nye hvalpekøbere 
til at blive medlem af klubben. 
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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. 

 Nyt tiltag til at tage hånd om nye potentielle medlemmer: GB og 
MK laver en køreplan, som rundsendes til bestyrelsen. Man får 
herefter 5 dage til at reagere på køreplanen, hvorefter den sættes i 
værk. Vi tilbyder nye hvalpekøbere medlemskab for resten af året 
for kr. 100,-. MK kontakter nye hvalpekøbere, med baggrund i et 
spørgeskema der udarbejdes af GB og MK. 

 
 
2-03-2015 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt den 1. april  
 2015 er godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. april 2015 blev underskrevet. 
 
 
3-03-2015 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: Det er meddelt DL i Slesvig-Holsten/Christoph 

Rabeler, at vi afstår fra at holde Schorlemer i 2016/17. Vi vil gerne 
forsøge om dette kan være en mulighed for os senere og efter der er 
lavet nyt forlig om udsætning af vildt i 2017.  

   
 Næstformanden:  
 

Sekretæren: Alle hunde som er HD fotograferet i 2014-15 er alle 
HD fri. Der er registreret 36 hvalpe i 2015. 
 
Kassereren: Der er ved at være styr på den nye bankforbindelse. 
Der følges op på hvem der har betalt af de nye medlemmer. 
Der informeres om den nye kasserer og det nye kontonummer hos 
5-klub, DKK, FJD’s redaktør og FJD’s kasserer. 

 
Avlsudvalget: Der blev orienteret om henvendelse til Helle Friis 
Proschowsky angående arvelighed ved små hvalpekuld. Der 
orienteredes om at der var en vis arvelighed, men at der var en 
række andre faktorer som også spiller ind. I Tyskland er en 
tredjedel af hvalpekullene i størrelsen fra 5 hvalpe og nedefter. Det 
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har ikke været muligt at finde nogen mønster, ved at se på de 
kuldstørrelser de forskellige hanner og tæver er involveret i.    

 
Hvalpeformidlingen: GB ønsker af forskellige årsager at afstå 
hvalpeformidlingen. JM påtager sig denne opgave fremover. 

 
 
4-03-2015 Registrering af gul farve. 
 
Sagsfremstilling: Ønsker vi registrering af genet for gul pels håndteret ved DKK? 
 
Drøftelse: Hvis DKK skal registrere fri for bærer af gen for gul pels, koster det 

en rekvisition hver gang der skal laves en registrering på baggrund 
af en test eller på baggrund af en erklæring fra Langhårsklubben. 
Dette betyder, at hver gang vi tager en hund med i avlen, som ikke i 
forvejen er registreret hos DKK, så skal der betales for en 
rekvisition. Generelt skal der hver gang vi i klubben laver en 
erklæring på at en hund er fri, betales for en rekvisition. Dette bliver 
meget dyrt og ikke noget klubben har midler til, ligesom vi ikke kan 
lægge denne byrde over på avlerne.  

 
Beslutning: Vi vil forsøge at få etableret egen database, hvor vi kan lave 

registreringerne.  
 
 
5-03-2015 Database. 
 
Sagsfremstilling: Etablering af egen database. 
 
Drøftelse: Vi kan købe en mysql database ved en amerikaner ved navn Sylvia 

Tucker. Det er den database, som anvendes af Annie van der Sluis.  
Pris for en tom database, tilpasset Langhårsklubbens behov og 
layout vil blive mellem 300 og 500 dollar. 
Det vil kræve at vi lægger databasen ud på en VPS server, som 
sandsynligvis også vil kunne indeholde hjemmesiden. 
Vi skal gerne have alle data fra Lifeline databasen med over og 
dette bør kunne gøres via en komma separeret fil. GB, BH og CL 
arbejder videre med projektet. 

  
Beslutning: Endelig beslutning om køb tages når der foreligger et budget. 
 
 
6-03-2015 Dommerønsker til DKK´s internationale udstillinger i 2017. 
 
Sagsfremstilling: Forslag til dommere både danske og udenlandske. 
 
Drøftelse:   
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Beslutning:  Gunnar Jensen, Ivar Tang, Erik Petersen, Gunnar Nymann, Gert 

Christensen. 
 
 
7-03-2015 DJU. 
 
Sagsfremstilling:  
                             
Drøftelse:  
 
Beslutning:   
 
 
8-03-2015 Status på skift af bank.  
 
Sagsfremstilling: Orientering fra CL. 
 
Drøftelse: Nordea har efterfølgende vores møde bedt om dokumentation, i 

form af kørekort eller pas, samt sygesikringsbevis, fra alle 
bestyrelsesmedlemmer. Dette er sendt til banken og der er kommet 
besked retur om at de er i gang med flytningen.  

 
Beslutning:  
 
 
9-03-2015 FJD og 5 - klub samarbejdet (CL). 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra CL. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:   
 
 
10-03-2015 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling: FJD udstillingen i Vissenbjerg m.m. 
 
Drøftelse: Der mangler tæpper til udstillingen i Jægerspris, idet de gamle 

tæpper er forsvundet fra hallens lager. 
 Drøftelse at nogle klubbers ønske om at kunne afholde alle prøver 

selv, dvs. slæb & apporteringsprøver og fuldbrugsprøver.  
 
Beslutning: CL skriver til 5 klub bestyrelsen, at IT og BH indkøber nye tæpper 

billigst muligt til udstillingen i 2016. 
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 Langhårsklubbens bestyrelse bakker op om retten til at alle klubber 
og organisationer skal kunne afholde alle prøver i eget regi. 

 Vi deltager på jagt og natur messen på Gram slot 2015. JJ kontakter 
Gram slot og er koordinator for arrangementet. CL tilbyder hjælp til 
bemanding om lørdagen. 

 
 
11-03-2015 Fastsættelse af næste møde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Efter behov og nærmere aftale. 
 
 
12-03-2015 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
 
 


