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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2011 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 9. september 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Bent Hansen, BH 
 Jens Chr. Jensen, JJ 
 Niels Grønbæk, NG 
 Just Mikkelsen, JM 
 Kim Lybker, KL 
 Leif Hansen, LH 
 Jørgen Larsen, JL 
 Carsten Lundhøj, CL 
 
Fraværende: Jesper Klausen, JK 
 
Referent: Lone Lærke 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 
1-04-2011 Fastlæggelse af dagsorden  
 
Sagsfremstilling: 
 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt  
 
 
1a-04-2011 Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Opfølgning på referatet fra mødet den 17. juni 2011  
 
Drøftelse: Der foreligger endnu ingen svar fra DKK på hvorledes udstillings- 
 bedømmelserne Good og Sufficient skal tolkes i forhold til de 
 gamle betegnelser.   
 
Beslutning: BH følger op og informerer når vi har fået svar. 
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2-04-2011 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. juni 2011 er  
 godkendt, der har ingen indsigelser været jf. aftale. 
 
Drøftelse: Ingen  
 
Beslutning: Referatet blev underskrevet. 
 
 
3-04-2011 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren. 
 
Orientering: Formanden: 
  

− DKK har egenhændigt besluttet at beregne 
indavlskoefficienten på baggrund af en 3 ledet stamtavle i 
stedet for en 5 ledet. Der er klaget over dette via FJD og 
sagen vil blive behandlet i DKK’s sundhendsudvalg. 
 

− BH omdelte vores overenskomst med DKK til bestyrelsen. Vi 
har i Langhårsklubben reelt ikke den indflydelse på avlen, 
som overenskomsten giver os mulighed for og ret til. Der 
forsøges med fælles påvirkning af DKK via FJD. 

 
− Det nye logo stofmærke blev fremvist og det blev vedtaget at 

det kan sælges til en pris på kr. 30,- 
 

− Vores tidligere gældende aftale med DKK om, at det kun er 
Danske eksteriørdommere der skal bedømme Langhåret 
hønsehund på DKK’s udstillinger har DKK egenhændigt 
besluttet, ikke at videreføre. På kommende DKK udstillinger 
i 2012, er der flere udenlandske allround dommere sat på og 
vi må desværre nedtone værdien af disse udstillinger. 

 
− Et medlem har henvendt sig og spurgt, om der fra klubbens 

hjemmeside kan være link til opdrætteres og privates 
hjemmesider. Dette blev drøftet og bestyrelsen besluttede, at 
dette ikke skal være muligt. Begrundelsen er, at klubben ikke 
skal henvise til private og opdrættere, så længe der kan avles 
med ”revl og krat” her i landet. BH sender svar til 
medlemmet. 
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− Jesper Klausen er indstillet til DJU til uddannelse som 
apporteringsprøve dommer. 

 
− BH gav orientering om henvendelse til Verdensforbundet ved 

vicepræsident Saija Suomaa, da vi ikke kan se der er nogen 
aktivitet. Der er skrevet tilbage fra Saija Suomaa, at der ikke 
sker noget endnu. CL/BH følger op på sagen, idet dette findes 
utilfredsstillende. 

 
 Næstformand: 
 
 Kassereren: 
 

− Der er for tiden et bankindestående på kr. 62.383,- 
 

− Der mangler regnskab fra 5 klub apporteringsprøven i 
Tørring. 

 
− Guld og sølvnåle er bestilt, men endnu ikke modtaget. 

JM viser de ny nåle på næste bestyrelsesmøde. 
  
 Sekretæren: 
 
 Avlsudvalget: 
 

− CL gav orientering om de to hvalpe der er importeret 
fra kennel Heek i Tyskland, som begge er døde efter 
medfødte lidelser. Der har været flere henvendelser fra 
de to købere via e-mail til kennelen, men uden der er 
kommet respons. Der skrives et officielt brev fra 
Langhårsklubben til avleren, for at hjælpe vores to 
medlemmer. 
 

− Der har ikke været henvendelser angående avl siden 
sidste bestyrelsesmøde. 

 
 Hvalpeformidlingen: 
 

− Der ligger for tiden 2 tæver og 7 hanhunde hos 2 avlere 
der ikke er solgt. 
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4-04-2011 Klubbens forretningsorden 
 
Sagsfremstilling: Rettelser til forretningsordenen blev omdelt. 
 
Drøftelse: Ingen drøftelser 
  
Beslutning: Forretningsordenen fremsendes elektronisk til bestyrelsen og kan 

underskrives ved næste bestyrelsesmøde. 
 
 
5-04-2011 Ekstraordinært og udvidet formandsmøde i DKK 
 
Sagsfremstilling: DKK har indkaldt til ekstraordinært formandsmøde med deltagelse 

af klubbernes avlsudvalg den 2. oktober 2011. Årsag: faldende 
stambogsføringstal ved DKK.  Oplæg kan læses i Hundens Juli 
udgave. 

 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  Fra Langhårsklubben deltager BH og CL. 

 
  

6-04-2011 Deutsch Langhaar Zuchtprogram 
 
Sagsfremstilling: Klubben har modtaget det Tyske avlsprogram/database. 
 
Drøftelse: CL viste funktionerne i programmet. 

 
Beslutning:  Vi kan bruge dette program til at finde oplysninger om Tyske 

hunde der indgår i anerne på Danske hunde, samt ved hunde der 
påtænkes brugt i avlen i Danmark. 

   
 
7-04-2011 Invitation til overværelse af en efterårsavlsprøve (HZP) i Tyskland. 
   
Sagsfremstilling: Igennem FJD er der modtaget invitation til overværelse af en HZP 

prøve i Tyskland den 10. september 2011. 
 
Drøftelse:       Det er beklageligt, at ikke flere fra bestyrelsen deltager ved en så 

vigtig aktivitet, hvor vi måske i nærmeste fremtid skal tage stilling 
til, om disse avlsprøver skal bruges til vores race. 

 
Beslutning:     Fra klubben deltager BH og JM, samt Jørn Thomsen, som 

oversætter.  
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8-04-2011 FJD og 5 – klub samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: Beretning fra møder i FJD og 5 klub 
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:  
  
 
 
9-04-2011 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler 
 
Sagsfremstilling:  
                             
Drøftelse: JL gav referat fra mentaltesten der blev afholdt i Dianalund.  
 BH mener denne test kan bruges som supplement til de øvrige 

prøver.  
 
 
Beslutning: 5 klub apporteringsprøven på Sjælland vil blive afholdt på samme 

terræner i 2012. 
 
 Der har på mentaltesten på Sjælland deltaget en hund hvor 

tilmeldingsgebyret ikke var betalt.  Fremover skal en sådan hund 
afvises hvis beløbet ikke er indbetalt.  

 
 Kignæshallen i Jægerspris er bestilt til 5 klub udstillingen, som vil 

blive afholdt den 29. januar 2012. 
 
 
10-04-2011 Generalforsamlingen 2012                                               
 
Sagsfremstilling: Annoncering af generalforsamlingen 2012 
 
Drøftelse: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
 
 Kim Lybker, Niels Grønbæk, Leif Hansen og Bent Hansen 
 
 
Beslutning: Indkaldelse til generalforsamlingen 2012 kommer i Jagthundens 

oktober udgave og vil blive afholdt den 19. februar 2012 i Ejby 
hallen. Der afholdes bestyrelsesmøde umiddelbart inden 
generalforsamlingen.  

 
  
 
 Modtager genvalg: 
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 Niels Grønbæk, Leif Hansen og Bent Hansen 
 
 
11-04-2011 Klubbens PR og markedsføring                                                
 
Sagsfremstilling: Drøftelse af hvilket materiale der skal være til rådighed ved 

klubbens markedsføring. 
 
Drøftelse: Den nye hjemmeside blev vist i det omfang den er nået til.  
 
 Muligheden for at lade Leif Hansens svoger udføre det resterende 

arbejde med færdiggørelsen af hjemmesiden blev drøftet. 
 
 Drøftelse af om klubben skal have en udstillingstrailer lignede den 

Korthårsklubben har, eller vi skal søge en anden løsning. 
 
 Det blev drøftet om vi skal have lavet nye plakater og en film om 

den Langhårede hønsehund. Dette drøftes igen til næste møde. 
 
 
Beslutning: Det viste design på hjemmesiden fastholdes. 
 
 Hjemmesiden færdiggøres af Tage Skifter og CL tager kontakt. 
 
 Det blev besluttet ikke, at investere i en udstillingstrailer.  
 Der laves en ny folder. Den nye folder skal have samme design, 

som hjemmesiden. 
 
 
12-04-2011 Fastsættelse af næste møde                                                
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning: Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 10. januar 2012. kl.: 

17:00 
 
 
13-04-2011 Eventuelt                                                
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Ingen drøftelser. 
 


