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REFERAT (Offentlig) 

 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2018 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 13. august 2018 kl.: 17:30 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Hans Petter Lauridsen, HP 
 Just Mikkelsen, JM 
 Jens Jensen, JJ,  
 Ida Thyssen, IT 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Tommy Thomsen, TT 
 Carsten Lundhøj, CL 
     
Fraværende: Liljan Gram Petterson, LGP 
     
Referent: Ida Thyssen, IT 

Referat: 

1-03-2018  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordens pkt. 4 - Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde 

skal slettes fremover. (CL mener dette punkt bliver drøftet under 
pkt. 2). I stedet skal vi have et nyt pkt. 4 med denne overskrift: Ny 
folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 

 
 
 
2-03-2018  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-03-2018  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Vi deltog ikke i Kleiner Münsterländer Klubbens 
jubilæums arrangement. 
Både Sjørslev’s Figo og Vildholt Ecko har bidraget med noget 
fornuftigt eksteriør i Norge/Sverige. 
Der blev fortalt lidt om seminaret hos Winfried Edelmann, hvor JM, 
GB, IT og CL deltog. Det var imponerende at se en seks måneder 
hvalp blive trænet uden hævet stemme på noget tidspunkt. Du gør 
det samme hver gang – altid (immer vie immer). Ritualer er vigtige. 
Vi talte om muligheden for at gentage seminaret her i landet.  
CL har talt med Fl. Østergaard, om at komme for at skrive en artikel 
til Jagthunden, hvis vi gennemfører seminaret med Winfried 
Edelmann. Hvis der kommer 10-20 deltagere til seminaret, skal WE 
have 35 Euro per person og ved over 20 deltagere skal han have 30 
Euro per person. Seminaret skal iscenesættes i april-maj måned. 
Flemming Østergård har sendt en invitation/opfordring om at 
deltage i åben høring om agerlandets mangfoldighed den 25. 
oktober kl. 12.00-17.00 på Christiansborg. JM, TT, CL og IT 
deltager. 
Ny schweissprøve uden dommerledsagelse er et spændende tiltag. 
Vi har fået en invitation til Hjerl Hede den 25. og 26. august. Jens 
og Gitte er der om søndagen og HP og Charlotte om lørdagen.  
 

  Næstformanden: 
 

Kassereren: Har haft problemer med sin pc. Den er tæt på at være ok 
nu.  
Der mangler regnskab fra FJD-udstilling og fra familiedagen i 
Sønderjylland, hvor der blev afholdt en anerkendt 
apporteringsprøve. 
5-klub apporteringsprøve på Sjælland gav et overskud på 118 kr. 
Der var to Tysk Langhår med. Begge bestod.  
 

  Sekretæren: 
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Avlsudvalget: Hannes v. Kiekenbruch, ZDL 202/15, som er 
avlsspærret i Tyskland har fået et kuld hvalpe i Holland. Hunden har 
to ejere – en i Holland og en i Tyskland.  
”Det gule gen forbud” er ophævet i Holland. Der er intet nyt om 
skjoldbruskkirtelkræft. Holland burde ud af Verdensforbundet. 

 
Hvalpeformidleren:  

 
 
4-03-2018  Ny folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 
 
 
Sagsfremstilling: Vi trænger snart til at få en ny hjemmeside, nyt messemateriale, 

samt en ny folder. 
 
Drøftelse: Vores hjemmeside er 6½ år gammel og bør erstattes af en ny 

hjemmeside. Den er ikke så god på en mobil. Det bør ikke være en 
person som har relation til klubben, der skal starte en ny 
hjemmeside op. 
 
Databasen indeholder nu kun navn og land på ejere og opdrættere. 

 
Beslutning: Der laves en ny folder (fremvist) så den er klar til brug ved 

arrangementet på Hjerl Hede. 
Vi skal have flag med til Hjerl hede arrangementet + 3x3 meter 
pavillon, som JJ køber. 
 

 
5-03-2018  FJD, DJU og 5 klub-samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling:  
  
Drøftelse: Janni Nielsen trækker sig som udstillingsleder i Uldum. Hun skal 

have en erkendtlighed. 
 
Tusind meter spor på schweissprøven i 5-klub regi i Sønderjylland 
tager alt for meget plads og tid. Den vil Kasper Råhede fra 
Weimaranerklubben tage sig af fremover. 

 
Der er sproglige tilretninger til de nye DJU-vedtægter. CL sender 
brev til Per K. Kristophersen og cc til Jens Glavind. Jørgen Hindse 
Madsen er selvfølgelig underrettet. Som vedtægterne ser ud nu, kan 
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kun DJ + DKK afholde kvalitetsprøver – ikke specialklubberne. I 
referat fra møde med DKK’s forretningsudvalg i 2014 står der, at 
specialklubberne har retten til at afholde prøver i eget regi. Vi er på 
vej mod et nyt DJU hvor specialklubberne atter begrænses i deres 
udfoldelser. 
 
5-klub samarbejdsmøde den 23. august har formentlig standard 
dagsorden. 
 
Der skal findes en ny udstillingsleder til Uldum. Forslag kan være 
en navngivet person fra Gl. Dansk Klubben. 

 
 
Beslutning: CL sender brevet til godkendelse i bestyrelsen inden det sendes 

videre.  
 
 
6-03-2018  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
  
 
Drøftelse: Emne til dommer på udstilling i Jægerspris, den 3. februar 2019: 

Knud V. Jensen. Han er blevet spurgt om han kan og har svaret, at 
det kan han godt. 
 
Der skal findes dommer til Uldum og FJD-udstillingen. Husk at det 
skal være en dommer, der også kan dømme hund fra KJS. 
 
Pokal til åben klasse han på FJD-udstillingen skal efterlyses på 
vores hjemmeside. I løbet af mødet fandt vi dog ud af at Frits 
Kronborg har pokalen.  
Racedyst: JM fortæller at han har fået at vide, at løbske tæver ikke 
kan deltage på racedysten, ellers er der ikke matchningsareal. Derfor 
blev JM nødt til at stille med to hunde på den fynske racedyst. GB er 
også inde over sagen. Hun ringer til DJ og taler med Henrik V. 
Hove-Nielsen, jagthundekonsulent hos DJ. Han vidste lige med det 
samme, hvad det drejede sig om. Det var en fejl og var parat til at 
sende en undskyldning til tæveejeren, som skulle have deltaget. Men 
det klarer vi selv. 
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Vi ønsker fremover at yngste hold vinder. Der skal ikke være 
matchning, det skal være yngste hund der vinder ved samme antal 
point. Aldersgrænse for deltagelse på racedyst bør være 4 år. 

 
Vi bør deltage med hunde på Schorlemer HZP, dette er vi opfordret 
til på møde i verdensforbundet, samt efterfølgende i et brev fra Leo 
Schmieg. Forslag kan være JM og Flemming Thane Kallehave. Men 
lad os nu se, hvordan hundene klarer sig på fremtidige prøver. 

 
40 års jubilæumsarrangement 2019: Vi kan afholde arrangementet 
på Ejby jagtforenings arealer, men areal ved HP kunne også være en 
mulighed. HP undersøger og melder tilbage.  
Der er lavet et forslag til program for dagen. Friedhelm Röttgen 
foreslås som dommer til jubilæumsudstillingen og Leo Schmieg 
som meddommer. 

 
  
Beslutning: Familiedag i Syd- og Midtjylland skal sløjfes til næste år og erstattes 

af jubilæumsarrangementet. 
Festudvalget arbejder videre med 40 års jubilæumsarrangementet og 
fremlægger budget ved næste møde. 

 
 
7-03-2018  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  
 
 
8-03-2015  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Leo Schmieg har sendt et brev til CL, hvor han fortæller ganske kort 

om sig selv. Han opfordrer i brev også til at vi stiller på Schorlemer 
HZP.  

  
Beslutning: CL skriver et svar på brevet samt spørger om han vil være 

meddommer til vores jubilæum-udstilling. 
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9-03-2018 Fastsættelse af næste møde. 
 

Der indkaldes til næste møde efter behov 
 
10-03-2018 Eventuelt. 
 
Drøftelse:  
 


