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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2013 i Langhårsklubben 
 
Søndag den 17. februar 2013 kl.: 10:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Just Mikkelsen, JM 
 Jens Jensen, JJ 
 Leif Hansen, LH 
 Jørgen Larsen, JL 
 Niels Grønbæk, NG 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Gitte Becher, GB 
 Henning Juul, HJ 
 
Fraværende: Jesper Klausen, JK og Carsten Lawets, CLA 
 
Referent: Henning Juul, HJ 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-01-2013 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt  
 
 
1a-01-2013 Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
  
 
Beslutning:  
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2-01-2013 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 30, november 2012 er 
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. nov. 2012 blev underskrevet. 
 
 
3-01-2013 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: CL orienterede om norsk henvendelse om avl med 
 danske hanhunde. Vi ønsker ikke at bidrage med danske hanhunde 
 til Norske avlstæver. De norske tæver stammer i første led fra  
 engelske og hollandske linjer hvor der findes eksteriørmæssige 
 problemer.  
 

 
 Næstformand:  
 
 
 Kassereren: 
 
 Sekretæren: BH orienterede om HD fotos taget i 2012. Der er 

fotograferet 13 hunde i alt, hvoraf der kun er en enkelt hund med 
HD. Fint resultat, men det kunne ønskes at der var flere hunde der 
blev fotograferet.  

 
 Avlsudvalget:  

  
 Hvalpeformidlingen:  
 
 
4-01-2013 Klubbens generalforsamling 2013 
 
Sagsfremstilling:  Indkomne rettidige forslag m.m. 
 
 
Drøftelse: Der er indkommet 3 forslag som skal sættes til afstemning. 
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Beslutning: Forslag fra vedr. hvalpepakke er principielt allerede gældende. 
Hvalpepakken udvides med ny folder og autoklæber. 

  
 
 
 
 
 
5-01-2013 Redaktør til ”Jagthunden” og hvalpeformidler 
 
Sagsfremstilling: Valg af redaktør til ”Jagthunden” og valg af hvalpeformidler 
 
Drøftelse: HJ har ønsket at stoppe som hvalpeformidler og redaktør 
 
Beslutning:  Gitte Becher blev valgt som ny hvalpeformidler og Ida Thyssen 

blev valgt som ny redaktør for ”Jagthunden” 
 
 
6-01-2013 Langhårsklubbens avlskrav (DKK) 
 
Sagsfremstilling: Status efter møde med DKK. (CL).  
 
                             
Drøftelse: CL orienterer om DKK møde om avlsrestriktioner og 
 anbefalinger på baggrund af fremsendt referat fra mødet med DKK 
 
 
Beslutning: Resultatet fra mødet med DKK blev enstemmigt godkendt og nye 

avlsrestriktioner og avlsanbefalinger vil herefter være gældende fra 
15 marts 2013. Dette offentliggøres på hjemmesiden under avl. 

 
  
7-01-2013  Reklamer på klubbens hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: Generel beslutning om reklamer. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Beslutningen er udskudt til næste møde. 
 
 
8-01-2013  Årets Langhårede hønsehund 
 
Sagsfremstilling: Resultaterne til Blochs mindepokal 
 
Drøftelse:  
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Beslutning:  Årets Langhår bliver A Carla, Gitte Becher med 200 point 
 
 
9-01-2013 Udvalget til markedsføring af Langhåret hønsehund 
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på beslutning fra sidste møde. (GB og JL) 
 
Drøftelse: NG undersøger pris på trykning af folderen til næste møde.  
   
Beslutning: Folder godkendt og medsendes nye stambøger når de udsendes fra 

DKK 
 
 
10-01-2013 Weltverband Deutsch Langhaar 
 
Sagsfremstilling: Oversættelse af forslag til samarbejdsaftale (LH) se mail af 

18.12.2012 fra LH. 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 
11-01-2013 FJD og 5 klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: Orientering af CL 
 
Drøftelse: Samarbejde mellem FJD og DJ har fået skræmmer efter at DJ har 

brudt alle aftaler omkring markvildtforvaltning.  
  
Beslutning:  
 
12-01-2013 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling: Certifikatudstillingerne, prøver, pokaler, FJD udstillingen, 

varesortiment til  klubbens hjemmeside, autoklæbere og leverandør 
af krus. 

 
Drøftelse: Det vil blive alt for dyrt at få fremstillet et nyt låg til Blochs 

mindepokal. 
  
 JM efterlyser fuldbrugsprøve vindere til gravering på pokal           
 BH fremstilling af krus ikke muligt via firma i Stege og ej resultat 
 på henvendelse til firma i Tjekkiet.  
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Beslutning: Vi undlader at få lavet nyt låg til Blochs mindepokal 
 
 BH kommer med oplæg vedr. krus til næste møde  
 
 
12-07-2012 Fastsættelse af næste møde 
 
 Næste møde afholdes mandag den 1. april umiddelbart efter 

hovedprøven. 
 
 
13-07-2012 Eventuelt 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   


