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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 5-2014 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 29. august 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Bent Hansen, BH 
 Jens Jensen, JJ 
 Ida Thyssen, IT 
 Leif Hansen, LH 
 Carsten Lundhøj, CL 
   
Fraværende: Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG , Gitte Becher, GB  
 
Referent: Lone Lærke, LL 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-05-2014 Fastlæggelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendt som fremsendt 
 
 
1a-05-2014 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra den 5. juni 2014 
 
Drøftelse:  
  
Beslutning:   
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2-05-2014 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 5. juni 2014 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. juni 2014 blev 
 underskrevet. 
 
 
3-05-2014 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: Ændrede vedtægter er sendt til DKK.  
 Til næste møde skal alle se sig om efter et nyt bestyrelsesmedlem 

som kan håndtere kasserer jobbet. 
 Dokumentet ”Før du køber hund” er rettet til og lagt på 

hjemmesiden. 
 Marie Louise Thane Kallehave har foreslået en sammenkomst og 

fest for hele landet, se pkt. 12.05.2014  
 
 Næstformanden: Melder alt er klar til Jagt & Outdoor i Gram.  
 JJ har fremført i FJD’s udstillingskomite, at ”best in show” ikke 

hører hjemme på en jagthundeudstilling, men kan ikke finde gehør 
for dette.  

 
Sekretæren: Der den pr 15. august HD fotograferet 20 hunde i 2014. 
Resultatet er alle er HD fri, 19 A og 1 B hund.  
Da Lifeline databasen endnu ikke fungerer, agerer vi i forhold til 
avl alene på HD resultater. 

 
Kassereren: Der er en kassebeholdning på 33.416,30. 

 
Avlsudvalget:   
 
Hvalpeformidlingen: Der har i den senere tid været en del interesse for vores race, og  

også nye hvalpekøbere som har været meget aktive og interesserede 
i at opleve vores hunde arbejde. Der har været folk på besøg på 
prøver og hos opdrættere.  
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4-05-2014 Langhårsklubbens værdigrundlag. 
 
Sagsfremstilling: Orientering CL 
 
Drøftelse: Forslag til værdigrundlag blev omdelt. Værdigrundlaget var blevet 

lavet forud for FJD’s workshop for at sikre en ensartet holdning på 
dagen. Værdigrundlaget kan viderebearbejdes med målbare 
handlingsplaner hvis vi måtte ønske dette. 

  
Beslutning:  
 
 
5-05-2014 Nyt oplæg til tekst vedr. undersøgelse af bærer af genet for gul pels. 
 
Sagsfremstilling: Orientering CL 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:   Endelig beslutning tages ved næste bestyrelsesmøde  
 
 
6-05-2014 DJU – Udvalg valgperioder og valg til DJU udvalgsposter. 
 
Sagsfremstilling: Se vedhæftede filer 
                             
Drøftelse:  
 
Beslutning: Langhårsklubben indstiller Bjørn Hemme til slæb & 

apporteringsudvalget. CL indsender forslag til DJU. 
 
 
7-05-2014  Billeder i specialklubblade. 
 
Sagsfremstilling: Se mail fra CL fra den 19. august 2014. 
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Det skal fremover sikres vi ikke kommer i konflikt med 

ophavsretten til billeder der bringes på hjemmesiden, eller på trykt 
materiale. Der henvises til mail dateret den 19. august 2014 vedr. 
dette. 
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8-05-2014 DKKs standardvedtægter for specialklubber.                                                       
 

Sagsfremstilling: Se vedhæftede filer. 
 
Drøftelse: Orientering iht. fremsendte filer. 
  
Beslutning:  
 
 
9-05-2014 FJD møde og workshop.                                                       
 
Sagsfremstilling: Orientering CL. 
 
Drøftelse: Langhårsklubben deltog med 4 medlemmer på dagen og har 

efterfølgende udfyldt det udleverede spørgeskema. 
  
Beslutning: Vi afventer udspil fra FJD om fremtidens FJD og de stående 

jagthundes organisering. 
  
 
10-05-2014 Hvordan kan vi fastholde nye og gamle medlemmer.                                                    
 
Sagsfremstilling: Mentorordning. 
 
Drøftelse: BH uddelte oplæg til mentorordning. Dette blev heftigt diskuteret 

og konklusionen blev at BH og IT kommer med et fornyet oplæg til 
næste møde i en ”light version”. 

 
Beslutning: BH og IT kommer med et fornyet oplæg til næste møde i en ”light 

version”. 
 
 
11-05-2014 FJD og 5 klub samarbejdet.                                                      
 
Sagsfremstilling: Orientering CL. 
 
Drøftelse: CL orienterede om DDPK’s udmeldelse af 5 klub samarbejdet. 
 
Beslutning:  
 
 
12-05-2014 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler.                                                          
 
Sagsfremstilling: Udstillinger, prøver, pokaler. 
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Drøftelse: Marie Louise Thane Kallehave har foreslået en sammenkomst/fest 
for hele landet, evt. med overnatning og i forbindelse med enten 
generalforsamlingen, en familiedag, eller klubbens hovedprøve.  

 I Sønderjylland og ved Randers finders der områder der vil kunne 
huse et sådant arrangement, samtidig med der findes arealer til 
aktiviteter med hundene. 

  
 Der skal findes ny udstillingsleder til 5 klub udstillingen i 

Jægerspris den 25. januar 2015. 
 
 Udstillingen i Uldum er fastlagt til den 31. januar 2015. 
 
Beslutning: Der foreslås et festudvalg, hvor hver kreds bidrager med en person. 

Fra Sjælland deltager IT, fra Nordjylland Marie Louise (tovholder), 
fra Midtjylland LH og fra Sydjylland ???  

  
 Langhårsklubben foreslår IT som ny udstillingsleder for 5 klub 

udstillingen i Jægerspris og BH i sin sædvanlige hjælper rolle. 
 Dette er efterfølgende blevet taget godt imod af 5 klub bestyrelsen 

og også vedtaget. 
 
 
13-05-2014 Fastsættelse af næste møde.                                                          
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen. 
 
 
 
14-05-2014 Eventuelt.                                                          
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  


