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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Ida Thyssen, IT 
 Gitte Becher, GB 
 Leif Hansen, LH 
 Carsten Lundhøj, CL 
   
Fraværende: Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent 

Hansen, BH  
 
Referent: Lone Lærke, LL 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-06-2014 Fastlæggelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden tilføjes to nye punkter som indgår som punkt 8 og 9 og 

de eksisterende punkter 8 til 12 nummereres 10 til 14 
 
 
1a-06-2014 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra den 29. august 2014 
 
Drøftelse: Opfølgning vedr. familiedag med overnatning og mad som foreslået 

af Marie Louise Thane Kallehave: Hvad skal der være af prøver, 
skue, flugtskydning, træningsaktiviteter m.m. Er det muligt at bruge 
Tiset jagtforenings klubhus og skydebane. 

  
Beslutning: Ovenstående skal være afklaret til næste møde. Se også referat fra 

den 29. august 2014. JM kontakter Tiset Jagtforening.  
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2-06-2014 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 29. august 2014 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 29. august 2014 blev 
 underskrevet. 
 
 
3-06-2014 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: HD resultater for 2014 blev gennemgået og det er jo 

fantastisk at alle hunde er fotograferet med resultatet A og en enkelt 
B.  

 Statistik for DKK udstillingsresultater for 2014, contra resultater på 
vores egne udstillinger blev gennemgået. Der er en slående tendens 
til at alle hunde gives excellent på DKK udstillinger. Der følges op 
på dette til næste bestyrelsesmøde. 

 Der er kommet ny FCI standard og CL har indsendt forslag til 
korrektion af den danske oversættelse. Standarden offentliggøres på 
hjemmesiden når den er korrekt oversat. 

 DJU efterlyser dommer aspiranter. CL kontakter foreslåede 
personer. 

 GB har påtaget sig opgaven at lave en hjemmeside til anlægsprøve 
udvalget. 

 DJU har indkaldt til orienteringsmøde lørdag den 7. februar kl.: 
12:00 i Ejby hallen. Hvem fra bestyrelsen ønsker at deltage? Svar til 
CL hurtigst muligt. 

 
 Næstformanden:  
 

Sekretæren:  
 

Kassereren: Der er en kassebeholdning på ca. kr. 29.000,-  
 
  Avlsudvalget: Vi har haft en henvendelse fra Norge, om at foreslå 

og stille en hanhund til rådighed for en norsk tæve. Desværre er 
tæven efter en ren hollandsk hanhund og efter samråd med 
bestyrelsen er det besluttet ikke at arbejde videre med sagen. 

 
Hvalpeformidlingen: Der er for tiden en del forespørgsler. 
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4-06-2014 Klubbens generalforsamling. 
 
Sagsfremstilling: Dato for afholdelse: 22. februar 2015? Valg af dirigent og referent 

og evt. forslag. 
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Generalforsamlingen afholdes søndag den 15. februar 2015 kl.: 

13:00 i Ejby hallen. 
 GB skaffer lotteri sedler og pose med tal fra 1 - 100 til amerikansk 

lotteri. 
 GB laver reklame på hjemmesiden for generalforsamlingen og 

efterlyser sponsorgaver til det amerikanske lotteri. GB og CL giver 
en sæk hundefoder hver. LH undersøger muligheden for 
sponsorgaver fra Sportsmans Pride. CL kontakter Samsø grej for 
sponsorgaver. Alle sponsorer vil blive nævnt på hjemmesiden. 

 Brian Visby Hansen foreslås som dirigent. CL kontakter. 
 Holger Pedersen foreslås som referent. CL kontakter. 
 De personer der skal modtage klub nåle for jubilæer og 

championater m.m. skal have en speciel invitation til 
generalforsamlingen. BH laver invitationen og JM undersøger hvem 
der har 25 års jubilæum og meddeler dette til BH. 

 CL retter forretningsordenen så et sporchampionat medfør en 
guldnål, samt retter fejl vedr. jagt- og brugschampionat, så begge 
får tildelt guldnål. 

 BH undersøger hvem der skal tildeles Blochs mindepokal for mest 
vindende Langhår i 2014. Husk nye proportioner for pokalen i 
2014. 

 
 
5-06-2014 Valg til bestyrelsen. 
 
Sagsfremstilling: På valg er: Carsten Lundhøj, Just Mikkelsen og Jens Chr. Jensen.  
 Hvem modtager genvalg? 
 
Drøftelse: Niels Grønbæk ønsker at udtræde af bestyrelsen ved 

generalforsamlingen. 
 Marie Louise Thane Kallehave har sagt ja til at overtage kasserer 

jobbet. 
 
Beslutning:   Alle modtager genvalg.  
 Der nedsættes et økonomiudvalg med Marie Louise Thane 

Kallehave. 
 Anton Dahl, næstformand i FJD, inviteres til generalforsamlingen 

for at informere om forslag til de stående jagthunde fremtidige 
organisering. CL inviterer Anton Dahl. 
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6-06-2014 Registrering af gul farve. 
 
Sagsfremstilling: Orientering CL 

                             
Drøftelse: CL undersøger prisen for at registrere de gennemførte test for bærer 

af genet for gul pels, samt hvor meget der mangler, for at al avl 
frem til d.d. kan registreres fri. Herefter tages der beslutning om 
hvem der betaler for registreringen frem til d.d. Dette gøres via e-
mail.  

 
Beslutning: CL skriver til Helle Friis Proschowski, at vi accepterer seneste 

forslag fra DKK til registrering af bærer af genet for gul pels. 
Fremover skal hunde være testet fri, eller være fri på baggrund af 
aner, eller være fri på en erklæring fra Langhårsklubben, for at 
kunne få stambog med påtegning. 

 
 
7-06-2014  Langhårsklubbens vedtægter. 
 
Sagsfremstilling: Orientering CL. 
 
Drøftelse: Orientering: Langhårsklubbens nye vedtægter, der blev vedtaget på 

generalforsamlingen i 2014, er blevet godkendt af DKK. 
  
Beslutning:  
 
 
8-06-2014 Link til avlernes hjemmeside.                                                       

 
Sagsfremstilling: Hvordan laves der en kontrakt med avlerne om link til deres 

hjemmeside fra Langhårsklubbens hjemmeside? 
 
Drøftelse: Skal det være muligt at lave et link til avlernes hjemmesider fra 

Langhårsklubbens hjemmeside, skal der laves et regelsæt, så der 
ikke kan linkes uden betingelser. Kennelnavn og link til 
kennelernes hjemmeside skal kun være for seriøse avlere der følger 
Langhårsklubbens avlsregler. 

  
Beslutning: GB laver forslag til kontrakt med kennelerne/avlerne som skal 

underskrives for at linket kan oprettes. Forslaget rundsendes til 
bestyrelsen og vedtages endeligt på næste bestyrelsesmøde. Det 
skal koste kr. 200,- at få optaget kennelnavn og link til hjemmeside.  
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9-06-2014 Nye avlsregler.                                                       
 

Sagsfremstilling: Gennemgang, drøftelse og rettelser i det fremsendte forslag til nye 
avlsregler. 

 
Drøftelse: I den nye FCI standard er Langhårens brugsegenskaber blevet 

beskrevet og derfor har CL lavet et forslag til nye avlsregler for 
Langhårsklubben. Dette forslag blev gennemgået og drøftet. CL 
laver en lille tilføjelse, så test af stand kan verificeres af 2 
anerkendte markprøvedommere, for de hunde der ikke deltager på 
markprøve pga. de gerne vil optages i schweissregisteret.  

  
Beslutning: Rettet forslag sendes til bestyrelsen og efterfølgende lader vi 

generalforsamlingen tage den endelige beslutning. 
 Hunde der er avlsgodkendte efter nuværende regler skal ikke 

opfylde de nye regler og evt. skæringsdato bliver datoen for 
generalforsamlingen 2015. 

  
 
10-06-2014 Mentorordning.                                                     
 
Sagsfremstilling: Nyt oplæg. 
 
Drøftelse: Efter drøftelse mellem BH og IT fremførte IT, at de ikke synes der 

skal gøres yderligere for nuværende. 
 
Beslutning: GB og JM laver nyt oplæg til den skrivelse der tilsendes nye 

hvalpekøbere.  
 
 
11-06-2014 FJD og 5 klub samarbejdet.                                                      
 
Sagsfremstilling: Orientering CL. 
 
Drøftelse: CL orienterede om situationen i FJD og valg til DKK’s bestyrelse. 

FJD’s formandskab har fremsendt spørgeskema for at FJD i 
fremtiden kan finde den fælles platform man skal bygge på. 

 
Beslutning: CL laver forslag til besvarelse af spørgeskemaet og fremsender 

dette til bestyrelse til kommentering og forslag til rettelser. 
 
 
12-06-2014 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler.                                                          
 
Sagsfremstilling: Udstillinger, prøver, pokaler. 
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Drøftelse: JM undersøger dato for afholdelse af hovedprøven. Forslag til dato 
er påske lørdag den 4. april.  

 
Beslutning: Annoncering af hovedprøven laves i samarbejde mellem JM og 

GB/IT. Husk deadline for indsendelse til jagthunden er den 1. 
januar 2015. 

 Der inviteres følgende dommere: Bjørn Hemme, Ole Andersen, 
(LH spørger så der kan arrangeres fællestransport) Heine Tirsbæk 
Jørgensen og reserve Gorm Henriksen. 

 
 
13-06-2014 Fastsættelse af næste møde.                                                          
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Søndag den 15. februar 2015 kl.: 09:30 i Ejby hallen. 
 
 
 
14-06-2014 Eventuelt.                                                          
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  


