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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 5-2007 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 19. oktober 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Svend Due, SD 
 Henning Kristensen, HK 
 Just Mikkelsen, JM 
 Carsten Lundhøj, CL 
 Hans Petter Lauridsen, HPL 
 Henning Juul, HJ 
 Holger Pedersen, HPE 
 
Fraværende: Frede Petersen, FP 
 
Referent: Carsten Lundhøj 
 
DAGSORDEN: 
 
1-05-2007 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt. 
 
 
2-05-2007 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17.  
 august 2007 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev godkendt   
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3-05-2007 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, kassereren, sekretæren, avlsvejleder, 

hvalpeformidler. 
 
Orientering: Formanden: 
 

Der er uoverensstemmelse mellem DKK’s hundeweb og 
Langhårsklubbens registreringer af antal HD resultater i 2007. 
Hundewebben fungerer stadig ikke! 
 
DKK har udsendt forslag til elektronisk håndtering af 
opkrævninger, håndtering af rykkere og tilmelding til prøver og 
udstillinger m.m. På baggrund af hvad vi har oplevet vedr. 
hundewebben, samt de meget høje priser DKK har tænkt sig at 
kræve for disse ydelser, er det ikke noget vi ønsker at benytte. 
 
DJ fremsender ikke resultater fra nogle af de afholdte udvidede 
apporteringsprøver. BH har henvendt sig til DJ angående dette og 
arbejder videre med sagen.  

 
 Kassereren: 
  
 JM opfordrede til, at der gives en gave til alle prøveledere som 

afholder prøve i 5 klub regi. 
 
 Girokort på Kr. 150,- fremsendes til de avlere der har ønsket deres 

hvalpe annonceret på hjemmesiden. JM ringer til avlerne før han 
fremsender girokortet.  

 
 Sekretæren: 
 
 Avlsvejlederen: 
 

Der er for tiden tre henvendelser om parring. De to af hundene 
opfylder Langhårsklubbens avlskriterier, den tredje gør ikke. 

 
 Hvalpeformidleren: 
  
 Alle hvalpe er solgt og der har været tre henvendelser om køb, som 

der ikke har været hvalpe til. De tre er henvist til planlagte parringer 
 
 
 
 
 
 



25-11-2007  3 

4-05-2007 Formandsvalget til FJD 
 
Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal drøfte forslag til formand og næstformand til 

FJD’s bestyrelse.  
 
Drøftelse: Bestyrelsen drøftede hvorvidt den kunne gå ind for den nuværende 

næstformand, Flemming Thune Stephensen som formand.  
 Det blev drøftet at vælge Poul Vestervang som formand og Knud 

Føns som næstformand.  
  
 
Beslutning: CL har mandat fra bestyrelsen til, at prøve og få valgt Poul 

Vestervang som formand og Knud Føns som næstformand.  
  
 
5-05-2007 Fastsættelse af dato for klubbens generalforsamling (kandidater) 
 
Sagsfremstilling: Afklaring af dato for generalforsamlingen og kandidater til 

bestyrelsen.  
 
Drøftelse: På valg er HPL, HK, SD og BH. BH og SD er villige til genvalg, 

hvorimod HPL og HK ikke ønsker at modtage genvalg. 
 
 Tre personer der er villige til valg til bestyrelsen blev drøftet. 
  
 Drøftelse af, at de to bestyrelsesmedlemmer som ikke ønsker 

genvalg, begge kommer fra kreds Midtjylland og herunder 
muligheden for at få opstillet en ny person til bestyrelsen fra kreds 
Midtjylland. 

 
Beslutning: Generalforsamlingen afholdes søndag den 17. februar 2008 kl.: 

13:00 på Hotel Hedegården i Vejle. 
 
 På næste bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen de personer den vil 

indstille til valg til Langhårsklubbens bestyrelse.   
 
 
6-05-2007 Evaluering af mail fra Søren Andersen (udsendt pr. mail) 
 
Sagsfremstilling: Søren Andersen (Korthårsklubben) har fremsendt forslag til de 

kontinentale klubber under FJD omkring ny prøve/prøveform for de 
kontinentale stående hunde, samt evt. nedlæggelse af de store 
vinderklasser. 

 
Drøftelse: Mailen blev drøftet og der var en overvejende positiv indstilling til 

at ændre prøvereglerne hen imod større alsidighed for de 
kontinentale hunde. Der var en del usikkerhed om ændringerne skal 
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udformes som foreslået af Søren Andersen, hvorimod der var 
enighed om, at et så stort emne bør behandles i et udvalg nedsat til 
formålet.  

 
Beslutning: CL drøfter emnet i 5 klub bestyrelsen, for at fornemme stemningen 

i forhold til et nyt prøveregelsæt der ligger vægt på alsidighed, i 
stedet for markprøvesport, som grundlag for afprøvningen af de 
stående kontinentale hunde.  

 
 
7-05-2007 Temadage og seminarer 
 
Sagsfremstilling: Der er planlagt et schweisseminar og efterfølgende et 

fuldbrugsprøveseminar. 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Schweiss seminaret afholdes i februar- marts 2008 med Kjeld 

Petersen som leder. JM arrangerer med Kjeld Petersen og 
annoncering afklares på næste bestyrelsesmøde i november.  

 
 
8-05-2007 Klubbens hjemmeside  
 
Sagsfremstilling: Har advarselen vedr. resultatet af de fejlfarvede hunde nogen værdi 

på hjemmesiden længere?  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Advarselen fjernes fra hjemmesiden. 
 
 
9-03-2007 FJD og 5 klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: CL gav beretning om arbejdet i 5 klub og FJD. 
 
Drøftelse: Gitte Kjærgård, udstillingsleder i Rask Mølle, har været udsat for 

”verbale overfald” i forbindelse med overskridelse af datoen for 
sidste tilmelding til udstillingen. Dette er en adfærd der skal skrides 
ind imod! 

 
 5 klub certificatudstillinger afholdes i 2008 på følgende datoer: 
 27. januar i Kignæshallen 
 2. februar i Rask Mølle skole 
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Beslutning: Deadline for sidste tilmelding til 5 klub udstillingerne i 2008 skal 
overholdes og der skal gives opbakning til udstillingslederne 
desangående.  

 
 
10-05-2007 Prøver og udstillinger (herunder nye præmier) 
 
Sagsfremstilling: Der ønskes nye præmier til uddeling på vores prøver og 

udstillinger.  
  
 Fastlæggelse af dato og dommere til Langhårsklubbens hovedprøve. 
 
 Jagt og fiskeriudstilligen i Odense kongrescenter fra den 28 til den 

30 marts 2008. 
 
Drøftelse: Drøftelse af glaspræmier som set af HK, samt kaffekrus med logo 

set af CL. Pris og udseende ønskes. 
 
Beslutning: HK undersøger pris og viser forslag til glaspræmier til næste 

bestyrelsesmøde i november. 
 CL undersøger pris på kaffekrus med Langhårsklubbens logo 

påtrykt til næste bestyrelsesmøde i november. 
 
 Hovedprøven 2008 afholdes den 5. april i Roager. 
 Dommere: Thomas Moltesen Hansen og Carsten Lundhøj. Hans 

Jørgen Krab som reserve hvis der bliver tre hold. 
 
 Jens Chr. Jensen arbejder med jagt og fiskeriudstillingen 2008. 
  
  
11-05-2007 Fastsættelse af næste møde  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
  
Beslutning: Næste møde afholdes fredag den 30. november 2007 kl.: 18:00 hos 

LMK VEJ A/S, Mørupvej 2, Vandel 
 
 
12-05-2007 Eventuelt  
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der var intet under dette punkt.   
 
 


