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REFERAT (Offentlig) 
 
Af ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5-2015 i Langhårsklubben 
 
Mandag den 28. september 2015 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Ida Thyssen, IT 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Carsten Lundhøj, CL 
    
Fraværende: Bent Hansen, BH 
 Jens Jensen, JJ  
 Marie-Louise Thane Kallehave, MK 
 Hans Bilde Sellerup, HS 
 
Referent: Gitte Becher 
 
 
Referat: 
 
 
1-05-2015 Brev til Langhårsklubbens bestyrelse fra DJU. 
 
Langhårsklubbens bestyrelse modtog den 28. september 2015, hver enkelt et brev fra 
DJU´s bestyrelse, hvor det fremgik at man havde besluttet at klagegebyret på 500kr 
skulle betales, uanset man tidligere havde oplyst at det ikke var tilfældet. 
 
Desuden ønskede man fra hver enkelt bestyrelsesmedlem, et skriftligt tilsagn om 
hvorvidt man ønskede at fortsætte sit arbejde inden for rammerne af DJU eller ikke.  
 
Indtil dette skriftlige tilsagn var DJU´s formand Poul Vestervang i hænde, kunne hele 
bestyrelsen ifølge DJU´s bestyrelse ikke bestride stillinger og tillidsposter som 
Dommer/Udvalgsmedlemmer/Officials for prøver under DJU. 
 
Langhårsklubbens bestyrelse drøftede sagen og besluttede at hente rådgivning fra 
DKK. Carsten Lundhøj kontaktede på mødet DKK´s Formand Jørgen Hindse, som 
gav Langhårsklubbens bestyrelse sin opbakning.  
 
DKK fremsender brev til DJU’s bestyrelse hvor de spørger ind til DJU’s hjemmel til 
at idømme Langhårsklubbens bestyrelse den straf der står beskrevet i brevet. 
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Der afventes yderligere information om sagen fra DKK. 
 
Det blev besluttet, at CL spørger ind til FJD’s formandskab involvering i 
fremsendelsen af ovennævnte brev ved FJD mødet den 30. september. Hvis de svarer 
bekræftende på de står bag brevet, så deltager CL ikke i drøftelserne omkring de nye 
FJD vedtægter, idet DJU’s bestyrelse og herunder FJD’s formandskab, nu er så langt 
ude i overskridelse af regler og vedtægter, at vi ikke kan stå bag dem.  
 
 
2-05-2015 Drøftelse af forslag til nye vedtægter i FJD 
 
FJD´s nye vedtægter blev nøje gennemgået, der blev drøftet hvilke konsekvenser de 
kunne havde for Langhårsklubben og dens medlemmer. Der blev udtrykt bekymring 
om forslaget om det nye Forretningsudvalg og deres koncentration af magten og 
dispositioner omkring den fælles økonomi.  
 
Langhårsklubbens bestyrelse ønsker at beslutninger ang. økonomi stadig besluttes i 
FJD´s samlede bestyrelse. Desuden ønsker bestyrelsen at FJD ikke på nogen måde 
kan forhindre Langhårsklubben i at afholde alle prøver i eget regi.  
 
 


