
14-10-2013  1 

 
 
 
 
 
REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 5-2013 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 27. september 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Jens Jensen, JJ 
 Leif Hansen, LH 
 Bent Hansen, BH 
 Carsten Lundhøj, CL 
  
Fraværende: Carsten Lawets, CLA, Ida Thyssen, IT, Jørgen Larsen, JL
 Henning Juul, HJ, Gitte Becher, GB og Niels Grønbæk, NG. 
 
Referent: Lone Lærke, LL 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-05-2013 Fastlæggelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendt som fremsendt. 
 
 
1a-05-2013 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
  
Beslutning: Der er stadig ikke indgået penge fra Jægerspris udstillingen.  
 CL følger op. 
 CL undersøger mulighed for sponsorater til finansiering af film. 
 Sjællandske schweisspokal, som findes hos Jette Hemme, skal 
 videre til JM, så han kan lave en pokal kasse til den. JM tager 
 kontakt. 
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2-05-2013 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 26. juni 2013 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2013 blev 
 underskrevet. 
 
 
3-05-2013 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: CL orienterede om mail fra Jørgen Larsen, hvor han 
 ønsker at udtræde af bestyrelsen til næste generalforsamling. 
 
 3 af de øvrige kontinentale klubber har givet positiv tilbagemelding 
 på Langhårsklubbens kommentarer til ændring af fuldbrugsprøve 
 reglerne.  
 
 Sekretæren: BH orienterede om der til dato er født 38 hvalpe og 
 importeret 2. 
 
 BH fortalte om problemer med at få klubbens database til at 
 fungere. Vi bør i nær fremtid få set på en ny database til erstatning 
 af  Lifeline databasen.  
 
 Kassereren: Vi har en kassebeholdning på 28.995,- 
 
 Avlsudvalget: Der er en henvendelse som er under behandling. 
 
 Hvalpeformidlingen: Der er 4 han hvalpe til salg fra ved 2 
 opdrættere. 
 
 
4-05-2013 Invitation til dommerseminar 
 
Sagsfremstilling:  Se mail fra CL dateret 21. juli 2013 
 
Drøftelse: Der vil på opfordring fra FJD blive afholdt eksteriørdommer 

seminar den 25. januar 2014 på Bygholm Landbrugsskole 
Hattingvej 49, 8700 Horsens.  
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Beslutning: BH spørger HJ om han vil deltage på dagen og fortælle om de 3 
vigtige emner vi ønsker drøftet på dagen.  

 Hvis ikke HJ vil deltage overgår opgaven til LH. 
 
 De 3 vigtige emner vi ønsker drøftet er: 

1. Størrelse/masse 
2. Pels/underuld 
3. Aggressivitet 

 
CL laver et oplæg til seminaret og fremsender dette inden 1. 
november 2013, samt tilmelder LH som vores deltager på 
seminaret. 

 
 
5-05-2013 Ændringer i FMR 
 
Sagsfremstilling:  Orientering af CL 
 
Drøftelse:  Ændringer til FMR blev gennemgået og drøftet. 
 
Beslutning:   CL skriver brev til dommerudvalget angående problemstillingen 

med en hund der har bestået fuldbrugsprøven, stadig skal bestå slæb 
og apporteringsprøven samme år for at deltage i vinderklasse. 

 
 
6-05-2013 Gennemgang af nye schweissprøveregler fra DKK 
 
Sagsfremstilling: Se mail fra CL dateret den 12. september 2013. 
                             
Drøftelse: DKKs forslag til nye schweissprøve regler  blev gennemgået. 
 
Beslutning: CL foreslår til næste 5 klub møde at der kun annonceres prøver på 

400 meter, 3 og 20 timer. 
 
  
7-05-2013  Generalforsamling i Weltverband Deutsch Langhaar og Int. VGP 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra CL 
 
Drøftelse: CL orienterede om mødet i verdensforbundet og den efterfølgende 

internationale fuldbrugsprøve, hvor vi for første gang havde en 
deltager med. Se endvidere beretningen fra den int. Fuldbrugsprøve 
på klubbens hjemmeside, eller i næste nummer af Jagthunden, hvor 
beretningen også vil blive bragt. 

 Næste int. Fuldbrugsprøve afholdes i Tjekkiet i 2014 og vi 
forventer at deltage med hunde. 
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Beslutning: Med baggrund i verdensforbundsmødet, vil vi fremover kræve at 
hunde der sendes til parring i Tyskland er afprøvet og præmieret i 
såvel arbejdet før, som arbejdet efter skuddet. Som eksempel på 
denne præmiering nævnes: Præmiering på markprøve og bestået 
slæb og apporteringsprøven. 

 
 
8-05-2013  Klubbens vedtægter 
 
Sagsfremstilling: Det er vigtigt vi tager stilling til ændringer senest på mødet i 
 november (Se venligst tidligere udsendt materiale) 
 
Drøftelse:   
    
Beslutning: CL og BH kommer med et forslag til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
9-05-2013 Valg til DJU 
 
Sagsfremstilling: Se vedhæftet fil 
 
Drøftelse:  Torben Bersang træder ud af fuldbrugsprøve udvalget. Forslag fra 

Korthårklubben til nye medlemmer i fuldbrugssprøveudvalget blev 
drøftet og accepteret. 

    
Beslutning: CL støtter op bag korthårklubbens forslag til næste møde i FJD 
 
 
10-05-2013 FJD og 5 klub samarbejdet (CL)                                                           
 
Sagsfremstilling: Orientering af CL 
 
Drøftelse: 3 af de 5 klubber støtter op bag forslaget om fælles sponsor for de 5 

klubber. De øvrige 2 har afklaret situationen til næste møde i 5 
klub.  

    
Beslutning: Schweissprøven i Pamhule 2014 afholdes den 4. maj. 
 5 klub udstillingen i Jægerspris 2014 afholdes den 26. januar. 
 5 klub udstillingen i Uldum 2014 afholdes den 1. februar. 
 Langhårsklubbens hovedprøve 2014 afholdes den 5. april på de 

sædvanlige terræner i Roager. 
 
11-05-2013 Prøver udstillinger og klubbens pokaler                                                           
 
Sagsfremstilling: Jagt og natur på Gram slot, prøver, pokaler, vaaresortiment til 

klubbens hjemmeside, stofmærker. 
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Drøftelse: JJ gav beretning fra Jagt og natur messen på Gram slot. Det havde 
været et meget velbesøgt arrangement, hvor jagthundene havde fået 
rigtig gode muligheder for at vise racerne. Dygtigt forarbejde af 
FJDs sekretær Bent Olsen. 

 Det er vigtigt vi viser rolige og afbalancerede hunde på sådanne 
messer, det ”sælger varen” 

    
Beslutning: Det blev besluttet at indkøbe 2 rollups i 2014 til brug på messer og 

udstillinger. 
 
12-05-2013 Fastsættelse af næste møde                                                           
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
    
Beslutning Næste møde afholdes den 8. november kl.: 17:00 i Ejby hallen. 
 
13-05-2013 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
 
 


