
 
REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 6-2015 i Langhårsklubben 
 
Torsdag den 29. oktober 2015 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM 
 Jens Jensen, JJ 
 Leif Hansen, LH 
 Gitte Becher, GB 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Hans Bilde Sellerup, HS 
    
Fraværende: Bent Hansen, BH 
 Ida Thyssen, IT  
 Marie-Louise Thane Kallehave, MK 
  
Referent: Gitte Becher 

 
 

Referat: 
 

1-06-2015 Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:  Dagsordenen blev fastlagt som fremsendt 
 
2-06-2015 Forberedelse af møde med CJ og FE. 
 
Sagsfremstilling: FJD’s formand og næstformand har telefonisk bedt om et møde med 

Langhårsklubbens bestyrelse, med et punkt på dagsordenen. 
 Dagsordenpunkt: Brev dateret den 26. oktober fra DJU’s bestyrelse. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Det blev besluttet at offentliggøre de breve Langhårsklubbens bestyrelse 

har modtaget fra DJU’s bestyrelse. Det arrangeres så FJD’s sekretær 
fremsender begge breve Langhårsklubben har modtaget fra DJU’s 
bestyrelse, som bilag til det næste FJD møde den 11. november. 
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3-06-2015 Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den 28. september 2015. 
  
Drøftelse: 
 
Beslutning: Referatet kommer senere og fremlægges til underskrift ved 

næstkommende bestyrelsesmøde.  
  
4-06-2015 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Avlsudvalg, 

Hvalpeformidler. 
 
Orientering: Formanden: Under sidste 5 klub møde var der en drøftelse af hvorfor der 

stod 5 Langhår på DKK’s præmieliste, men der var afregnet for 7 
Langhår i fordelingen af overskuddet. Årsagen er der deltog 2 Langhår, 
som ikke havde DKK stambog, men kun tysk. Disse to hunde skal 
selvfølgelig ikke have deres præmieringer registreret hos DKK, hvilket 
er årsagen til de ikke fremgår af præmielisten. 

 Der var under sidste 5 klub møde en drøftelse af om DJU apporterings-
prøverne skal fortsætte. Det var enighed om vi var åbne over for deres 
fortsættelse.   

 
 Næstformanden: JJ orienterede om, der på mødet i FJD’s 

udstillingskomite var forslag om vi skal betale for at stå på Outdoor 
messen i Odense i 2016. JJ havde orienteret om, at vi i Langhårsklubben 
gerne kommer og viser vores hunde frem på messer, men vi vil ikke 
betale for det.  

 JJ orienterede om der ikke havde været helt så godt styr på forløbet af 
messen på Gram slot i 2015. JJ følger op på der bliver mere styr på 
programmet for fremvisning og speakning af vores hunde i 2016. 

 
 Avlsudvalget: GB orienterede om situationen med 

skjoldbruskkirtelkræft i Hollandske Langhår:  
  

Der er i Holland iværksat en undersøgelse af Skjoldbruskkirtelkræft hos 
Tysk Langhår, lederen af undersøgelsen er Johan de Vos. En oversat 
Rapport om sagen ligger på Langhårsklubbens hjemmeside under, 
Avlsudvalget informerer.   
Problemet er stigende og breder sig som ringe i vandet. Det nyeste er at 
man nu kæder andre sygdomme, som Lymfekræft og Grøn stær sammen 
med Skjoldbruskkirtelkræft, og mistænker en bestemt fejl i et gen for at 
være skyld i sygdommenes opståen.  
For at få overblik over situationen, og fordi man ikke må offentliggøre 
hvilke slægtslinjer sygdommen spredes fra, er der udsendt 
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spørgeskemaer til Hollandske ejere af Tysk Langhår og skemaerne er 
også offentliggjort på Facebook og den Hollandske hjemmeside. Man 
håber herved at få opsporet de syge hunde og deres kuld søskende, og få 
mulighed for at få blodprøver og andre informationer som kan hjælpe 
forskningen. Langhårsklubben har fået en henvendelse fra Holland. 
Undersøgelsesleder Johan de Vos er meget interesseret i de evt. 
oplysninger Danmark kan bidrage med, da vi har hunde af samme 
Hollandske linjer. 
Okt. 2015: Der er afholdt et nyt møde i SKK sagen hvor det blev 
fastslået at det drejer sig om en genetisk sygdom med udspring i 
Hollandske hunde og at andre sygdomme er knyttet til samme genetiske 
problem. Navnene på de berørte linjer er stadig ikke offentliggjort, men 
avlsudvalget er bekendt med nogle af dem. Der er nu 3 nye tilfælde af 
SKK, ud over de 69 tidligere. 
Der er taget kontakt til den danske hundeejer hvis hund døde af kræft, og 
vedkommende gav tilladelse til at kontakte deres dyrlæge hos deres 
dyrlæge og få dem til at videresende de informationer og data de havde 
til Holland. 
Symptomer hos den danske hund: Tab af underuld, hårtab og hudløshed 
rundt om øjnene, til sidst besvær med at hoppe op i bilen (peb). Den blev 
tjekket hos dyrlægen hvert år, og man bemærkede ca. 1-2 år før død at 
den tabte underulden. 
Der arbejdes i Holland på at samle penge sammen til at udvikle en 
DNAtest. Dedikerede opdrættere laver kalendere og hundeliner og giver 
overskuddet til forskningen, de har sammen med andre p.t. samlet 1600 
euro ind. 

     
 
 
5-06-2015 Planlægning af næste års generealforsamling 
 
Sagsfremstilling: Planlægning af generalforsamlingen 2016. 
 
Drøftelse: Der var forslag om at invitere en gæst til at holde et indlæg under 

generalforsamlingen, i lighed med tidligere. Det blev vurderet, at det vil 
være bedst ikke at invitere nogen gæst. 

 
Beslutning: Dato og tidspunkt: 28 februar 2016 kl.: 13:00 
 Bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen kl.: 10:00 
 Ordstyrer: Brian Visby Hansen, CL kontakter Brian 
 Referent: Henning Juul, CL kontakter Henning. 
 Amerikansk lotteri: Gitte og Ida. 
 Annoncering af generalforsamlingen laves af CL. 
 På valg er: IT, BH og LH. IT og LH modtager genvalg. 
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6-06-2015 Klubbens hovedprøve. 
 
Sagsfremstilling: Planlægning af klubbens hovedprøve 2016. 
 
Drøftelse: Der udspandt sig en drøftelse af om der skulle afholdes en todages 

prøve, med tilbud om festmiddag og overnatning. JM afgør dette i 
samråd med Jørgen Gram Petterson. 

  
Beslutning: Sted: Bjerre Herred med mødested i Stouby Multihus. 
 Prøveleder: Just Mikkelsen. 
 Terrænleder: Jørgen Gram Petterson. 

Dato og tidspunkt: Skærtorsdag den 24. marts og tidspunktet er kl.: 
08:00. 
Dommere: Henrik Raae Andersen, Ole Andersen og Per Hugener 
Ohlsen.  
Reserver: Bjarne Nyrnberg, Knud Føhns, Rene Jørgensen. 

 
 
7-06-2015 Certifikatudstillingerne og FJD-udstilling. 
 
Sagsfremstilling: 
  
Drøftelse: Punktet blev ikke behandlet på mødet. 
 
Beslutning:  
 
  
8-06-201 Evaluering af mødet med Christian Johansen og Frank Elmer. 
 
Sagsfremstilling: FJD’s formand og næstformand har telefonisk bedt om et møde med 

Langhårsklubbens bestyrelse. 
 Dagsorden: Brev dateret den 26. oktober fra DJU’s bestyrelse til 

Langhårsklubbens bestyrelse. 
 Christian Johansen mødte op til mødet uden Frank Elmer der var 

forhindret pga. anden aktivitet. 
 

Referat: Christian Johansen gennemgik sagen, startende med Langhårsklubbens 
bestyrelses indberetning af DJU’s bestyrelse og indtil brevet dateret den 
26. september, hvor DJU’s bestyrelse fratager hver enkelt af 
Langhårsklubbens bestyrelsesmedlemmer alle rettigheder over for DJU. 

  
CJ fastslog at det var et brev fra DJU’s bestyrelse, men ikke 
nødvendigvis den samlede bestyrelse der stod bag brevet.  
 
Den 10. november blev der afholdt et møde i DJU, hvor sagen var på 
dagsordenen. Til dette møde havde DJU modtaget et brev fra DKK, hvor 
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de stiller tvivl ved, om DJU har kompetence til at straffe 
Langhårsklubbens bestyrelse, sådan som det fremgik af brevet.  
På mødet besluttede DJU’s bestyrelse at skrive et nyt brev til 
Langhårsklubbens bestyrelse, hvor de frafalder alle krav og anklager. 
Brevet blev udleveret under mødet og CJ bekendtgjorde at sagen hermed 
var definitivt slut fra DJU’s side. 
 
CJ blev gjort bekendt med, at Langhårsklubbens bestyrelse ønsker begge 
breve offentliggjort og at de skal fremsendes som bilag til det 
kommende bestyrelsesmøde i FJD, så alle klubbers FJD repræsentanter 
kan få en udførlig forklaring på hændelsesforløbet af sagen.  
 
Langhårsklubbens bestyrelse accepterer at lukke sagen, men fastholder 
der vil blive givet et udførligt referat ved den kommende 
generalforsamling, idet bestyrelsen er forpligtet til dette over for 
medlemmerne. 
 

 
9-06-2015 Fastsættelse af næste møde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Næste møde afholdes den 15. januar 2016 kl.: 17:00 i Ejby hallen. 
 
 
10-06-2015 Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: Der var intet under dette punkt. 
 
Drøftelse: 
 
 


