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Referat fra generalforsamling i Langhårsklubben  

søndag, den 17. februar 2013 i Ejby Hallen på Fyn. 
 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 
 
 

Ad a:  
 
Dirigent: Brian Visby Hansen takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og lovligt varslet. 
Referent: Holger Pedersen. 
Stemmetællere: Jesper Clausen og Ida Thyssen. 
 
34 stemmeberettigede medlemmer var mødt. 
 
Ad b: 
 

 
Bestyrelsens beretning for 2012 v/Carsten Lundhøj 

 
                                                                                                                                    
 

Bestyrelsens beretning for 2012 
 
Så er der igen gået et år, med avl, prøve- og udstillingsaktiviteter for den Langhårede hønsehund og 
en ny årsberetning er forfattet. 
 
Tiden går utrolig hurtig og det er svært at forstå, der er forløbet endnu et år siden vi sidst var samlet 
til generalforsamling, men sådan forholder det sig og jeg vil nu gå over til beretningen om 
aktiviteterne i Langhårsklubben i 2012.  
 
5 – klub certifikat udstillingerne. 
 
Året startede med de to certifikatudstillinger i henholdsvis Jægerspris og Uldum. Der deltog i alt 16 
Langhår på de 2 udstillinger, en tilbagegang på 6 hunde i forhold til 2011. 
I Jægerspris deltog 5, hvilket er det samme antal som 2011 
I Uldum deltog 11, heraf 4 hvalpe, så det var på Uldum udstillingen vi havde tilbagegangen.  
Der blev på udstillingerne givet følgende præmieringer: 
Det blev til 1 x L og 3 x SL, 2 x VG og 5 x Excellent.  
 
5 – klub forårsvinderklasseprøven 
 
Forårsvinderklasseprøve blev afholdt den 9. april på nye terræner ved Herning med vores medlem 
Carsten Lawets som prøveleder. Efter kritik af prøveterrænerne ved Stouby, var det på 5 klub 
bestyrelsesmødet blevet besluttet, at lytte til kritikken og flytte til nye terræner. Valget faldt på 
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terræner liggende ved Herning. Disse terræner er beliggende rundt om Herning by og består 
hovedsagligt af brakmarker og engdrag. De benyttes kun til jagthunde træning og prøver, hvorfor 
der normalt er en passende naturlig bestand af vildt. Der var dog på dagen en del besvær med, at få 
alle hunde for fugl, noget som efterfølgende er blevet drøftet og måske var problemet, at vi var 
langt henne på foråret og fuglene var på vej i æglægning. Konklusionen blev, at prøven holdes 
samme sted i 2013, men på et tidligere tidspunkt. Prøven blev en succes for den Langhåret 
hønsehund, med 1. vinder Sjørslevs Dax, fører Carsten Lundhøj og 3. vinder Smækbjerg Chita, 
fører Torben Gildbjerg. 
 
Hovedprøven ved Roager. 
 
Den 1. april afholdt klubben sin årlige hovedprøve. Prøveleder var Just Mikkelsen, som havde 
skaffet de samme gode terræner ved Roager. Mødestedet var, i lighed med de forrige år, hos Johan 
Sandersen, som stillede lokaler til rådighed for prøven og sørgede for bespisningen. Der deltog i alt 
26 hunde på prøven, 7 unghunde, 11 i åben klasse og 8 i vinderklassen, en fremgang på 5 i forhold 
til 2011. Prøven forløb som vanligt på bedste vis og vi glæder os til at komme tilbage i 2013. 
Vinderklasse placeringerne: 1. vinder med HP og CACIT blev Marko med fører Henrik Jepsen, 2. 
vinder blev Sasha med fører Jørgen Gram Petterson og 3 vinder blev Sjørslevs Dodo med fører Leif 
Hansen. 
 
Der blev i åben klasse givet 3 x 1. præmie, 2 x 2. præmie og 1x 3. præmie og i unghundeklassen 
blev der givet 4 x 1. præmie og 1 x 2. præmie. Dette giver en præmieringsgrad på 61 % i 
kvalitetsklasserne, hvilket må betegnes som særdeles flot! 
 
5 – klub schweissprøverne. 
 
Der blev i 2012 afholdt 3 schweissprøver.  
På prøven i Vintersbølle Skov deltog der desværre ingen Langhår. 
Prøven i Pamhule Skov, med Just Mikkelsen som prøveleder, blev afholdt den 5. maj og der deltog 
der 21 hunde på prøven, her af 6 Langhår.  
Der blev givet 2 x 2. præmie og 3 x 3. præmie i 400 meter 3 timers spor. 
Den sidste afholdt prøve blev afholdt i Rold Skov, Buderupholm skovdistrikt ved Skørping. Her 
deltog desværre heller ingen Langhår. 
 
FJD udstillingen i Vissenbjerg 
 
Udstillingen blev i 2012 afholdt den 10. juni ved Vissenbjerg Hallen. FJD udstillingen er den største 
udstilling for gruppe 7 hundene i Danmark og efter flere års tilbagegang i deltager antal, var der i år 
en ikke ubetydelig fremgang og der deltog i alt 262 hunde, en fremgang på 47 ift. 2011.  
11 Langhår var tilmeldt, en fremgang på 2. 
Der blev uddelt 6 x Excellent, 4 x Very Good og 3 x Good. 
Vi havde på dagen en uheldig situation med en hund der blev diskvalificeret pga. pels. Det var en 
bedømmelse føreren ikke var tilfreds med og han indgav derfor en klage over bedømmelsen. Sagen 
har efterfølgende været behandlet i DKK’s bestyrelse og der er nu faldet en afgørelse, som blev til 
hundeførerens fordel, idet han har fået ret i sin klage. Registreringen af diskvalifikationen er 
efterfølgende blevet slettet.  
 
Vand - slæb – og apporteringsprøverne. 
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I 2012 har der været deltagelse af 14 Langhår.  9 har bestået, deraf 4 med max. point. Dette giver en 
beståelsesprocent 64 % og med max. point på 29 %. Den gennemsnitlige beståelsesprocent for alle 
racer ligger på 64 %, så vi rammer gennemsnittet, hvorimod en bestået med max. point på 29 % er 
højest for alle racer. (Ruhår 25 % og KLM 24 %) 
 
Fuldbrugsprøverne. 
 
Der har været afholdt 8 Fuldbrugsprøver fordelt over hele landet. 5 Langhår har deltaget på 
prøverne og der blev opnået 2 x 2. præmie og 1 x 3 præmie. 
Det er bestyrelsens håb, at vores medlemmer vil fatte større interesse for denne prøve, som vi men 
er den mest betydningsfulde prøve for kontinentale stående jagthunde. Specielt for Langhåren, hvis 
adelsmærke er alsidighed frem for specialist i enkelt discipliner, er fuldbrugsprøven top prøven. En 
præmiering på fuldbrugsprøve, uanset præmiegrad, er et flot resultat! 
 
Apporteringsprøverne. 
 
Mange af klubbens medlemmer har deltaget på såvel DJU’s apporteringsprøve, som DJ’s udvidede 
apporteringsprøve med gode resultater til følge. 
Hvad angår apporteringsprøverne, skal her nævnes holdet bestående af Torben Gildbjerg, Gitte 
Becher og Bent Christensen, der deltog i den jyske racedyst ved Egeris De løb med sejren, med 88 
point ud af 90 mulige og ved de efterfølgende matchning af hunde der havde fået max point, blev 
Smækbjerg Chita med fører Torben Gildbjerg bedste hund og Smækbjerg Centa med fører Bent 
Christensen blev 3. bedste hund. 
 
I 2012 deltog der 9 Langhår på DJ’s udvidede apporteringsprøver og af dem bestod 6.  
 
Markprøver og brugsprøver 
 
Mange af klubbens medlemmer har deltaget på markprøver og brugsprøver rundt i landet.   
 
Der har i 2012 været 62 antal starter og der er givet 15 x 1. præmie, 9 x 2. præmie, 3 x 3. præmie på 
markprøver i unghunde- åben- og brugsklasse. Dette svarer til en præmieringsgrad på 43,6 % ift. 
antal starter, hvilket må siges at være et tilfredsstillende resultat. 
 
Efterårsvinderkasseprøven. 
 
Efterårsvinderklassen i 5 klub regi blev i 2012 afholdt på terræner omkring Fuglebjerg på Sjælland 
med Carl Kristian Thomsen som prøveleder.  
Prøven blev en ubetinget succes for den Langhårde hønsehund, idet vi besatte de 3 første 
placeringer ud af 4 mulige. 1. vinder blev Sjørslevs Dodo med fører Leif Hansen og Dodo blev med 
denne placering udtaget til DM. 
 
Avlsarbejdet. 
 
Avlsarbejdet foresætter i en positiv udvikling. Her er HD – resultaterne som klubben har modtaget 
fra DKK. 
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Oversigt for HD resultater år 2010 – 2012 
 

År Foto A B C D E Fri HD % 
2010 12 4 5 2 1 0 9 3 25,00 
2011 11 6 2 1 1 1 8 3 27,27 
2012 13 11 1 0 1 0 12 1 7,69 
i alt 36 21 8 3 3 1 29 7 19,44 

i alt %  43,48 30,43 13,04 8,70 4,35 73,91 26,09 100 

 
Tallene er dækkende for perioden 1.1.2010 – 4.12.2012  

 
Der blev i 2012 registeret og stambogsført 30 hvalpe, 10 tæver og 20 hanner, hertil skal tillægges 2 
importer, i alt en tilgang på 32 hunde. Fordelingen mellem hanner og tæver var desværre dårlig, idet 
2/3 af hvalpene var hanner, hvilket også bevirkede der ikke var tilstrækkelig med tæver ift. 
efterspørgslen. I 2011 blev der født 57 hvalpe, så vi har haft en tilbagegang på 27, hvilket til dels 
skyldes 2 tæver gik tomme.   
 
Det er vigtigt vi tilstræber at avle sunde hunde med de gode alsidige brugsegenskaber og i øvrigt 
forholder os til FCI standarden – målet for avlen er sundhed, mentalitet, brugsegenskaber og 
eksteriør i nævnte rækkefølge.  
 
Al avl bør baseres på viden og nøje udvælgelse af avlspartner. Når en avler sætter 2 hunde sammen 
for at parre dem, skal det være med den overbevisning, at de hvalpe der kommer ud af parringen, er 
mindst lige så gode, eller helst bedre, end de forældre dyr man avler med.  
 
Avlsudvalget. 
 
Avlsudvalget har nu fungeret i lidt over 3 år. Samarbejdet i udvalget har været optimalt, hvilket 
skyldes de fælles ønsker og intentioner for avl til gavn for racens fremtid, som udvalget har. 
Arbejdet udføres seriøst ud fra de data som udvalget har eller fremskaffer. 
Udvalget har haft flere henvendelser fra medlemmer. Alle har modtaget forslag til emner til deres 
tæver. Men husk det er kun forslag, udarbejdet på baggrund af faktuelle oplysninger og det er stadig 
opdrætterens eget frie valg om han/hun ønsker, at benytte sig af de fremsendte forslag. 
 
Verdensforbundet for Tysk Langhår (Weltverband Deutsch – Langhaar) 
 
Den 23. juni blev der afholdt forbundsudstilling og fremvisning af avlshanner i Bad Hersfeld, 
Tyskland og bestyrelsen havde i den forbindelse arrangeret en tur der ned. Gitte Becher var så 
venlig at ligge bus til, så vi havde mulighed for at køre sammen og dermed holde udgifterne på et 
fornuftigt plan. Vi så rigtig mange hunde, ja så mange så vi, at man var nødt til at tage notater i 
udstillingskataloget, for efterfølgende at kunne holde dem adskilt. Vi fik også talt med rigtig mange 
mennesker og gode kontakter blev knyttet, til gavn for den fremtidige avl i Danmark. 
  
Om fredag inden udstillingen der blev holdt om lørdagen, blev der holdt et møde i 
verdensforbundet, hvor Bent Hansen og undertegnede deltog. Mødet drejede sig bl.a. om valg af ny 
næstformand nr. 2, idet den tidligere næstformand nr. 2, hollænderen Ewart Nijburg, havde ønsket 
at fratræde. Valget faldt på Hollænderen Herman Broekhuis. 
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Muligheden for at indføre krav til brugsegenskaber i FCI standarden, efter samme ordlyd som man 
kan finde i FCI standarden for den Ruhårede hønsehund, blev også drøftet og vi ser frem til den 
dag, hvor kravene til den Langhårede hønsehunds brugsegenskaber står defineret her.  
 
Den 22. oktober modtog vi i bestyrelsen budskabet om, at vores sekretær i verdensforbundet 
Østrigeren Johannes Schmidt, pludselig og fuldstændig uventet, var afgået ved døden under en jagt 
den 20. oktober. Johannes var en af de mest vidende personer omkring den Langhårde hønsehund, 
ja nærmest et omvandrende leksikon i den forbindelse og tillige en særdeles venlig, åben og 
imødekommende person og derfor den helt store samlingsfigur i verdensforbundet. Tabet af 
Johannes Schmidt vil sætte arbejdet i verdensforbundet noget tilbage, ligesom det bliver svært at 
finde en erstatning med Johannes viden og kompetence. 
 
Jeg har været i kontakt med næstformanden i verdensforbundet, Finske Seija Somia, for at høre 
hvad fremtiden byder på, men hun ved ikke hvad der kommer til at ske, før der har været møde i 
løbet af foråret 2013. 
 
Det er bestyrelsens håb der snarligt må komme en løsning, så det planlagte arbejde med 
fastholdelsen af den langhårede hønsehund med dens alsidige brugsegenskaber og gode 
temperament kan fortsætte – det vil vi bidrage til efter bedste evne. 
 
VJP og HZP avlsprøver. (Anlægsprøver) 
 
Over en periode på nu efterhånden 3 år, har der været drøftelser imellem de kontinentale 
hundeklubber om indførelsen af de Tyske avlsprøver i Danmark. Der har været et forløb, hvor de 
enkelte klubber har været inviteret til, at overvære både en VJP og en HZP prøve i Slesvig-Holsten, 
ligesom der har været afholdt et seminar i Ejby hallen, hvor vicepræsident i JGHV Wolf Schmidt-
Karby fortalte om prøverne og JGHV historie.   
 
FJD har haft nedsat et udvalg der skulle arbejde med sagen og efterfølgende fremlægge deres 
indstilling for FVJD’s kontinentale gruppe. Udvalget anbefaler at indføre prøverne og dette 
meddelte de til FJD mødet i november 2012. 6 af 8 kontinentale klubber har tilsluttet sig, at der 
arbejdes videre med sagen, og at der optages forhandlinger med JGHV om det videre forløb. 
Formanden for FJD og Dansk Münster lander klub Henrik Raae Andersen og undertegnede, er valgt 
til at forstå det videre arbejde, herunder optage forhandlinger med JGHV og vil i foråret 2013 gå i 
gang med dette arbejde.    
 
Hjemmesiden. 
 
I 2012 fik købt og idriftsat den nye hjemmeside, ligesom vi fik ny webmaster. Det har været en 
forholdsvis stor investering for klubben, men det er mit indtryk siden er blevet taget godt imod af 
klubbens medlemmer og af statistikken over hjemmesiden kan vi se den er rigtigt meget besøgt. 
Specielt er siderne om planlagte parringer, foretagne parringer og hvalpe til salg meget besøgt og 
det er vores indtryk, at de ønsker der på forhånd var til oplysninger på disse sider, er blevet opfyldt. 
 
Her skal også lyde en stor tak til vores nye webmaster, Gitte Becher, for en stor indsats, både i 
opstarten af siden og den efterfølgende pligtopfyldende løbende opdatering!  
 
 



 6 

Bestyrelsesarbejdet. 
 
Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2012, deltaget i DKK´s formandsmøde og 
repræsentantskabsmøde og deltaget i 5 – klub og FJD møder. 
 
Bestyrelsesarbejdet har fungeret godt, med respekt for forskellige holdninger og ideer og 
beslutninger er truffet med overbevisning om, at de har været til gavn for den Langhårede 
Hønsehund og medlemmerne. 
Gode resultater opnås kun ved der udvises stor positiv interesse og godt samarbejde og vi ser frem 
til arbejdet 2013 med den største fortrøstning.  
 
Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og 
prøver i 2012. Vi ønsker held og lykke ved udstillinger og på prøver i 2013.  
 
 
 
Hvad byder fremtiden på? 
 
Klubbens Hovedprøve afholdes d. 1. april 2013 ved Roager. 
Det er vores håb at der vil møde rigtig mange af vores medlemmer op til hovedprøven og få deres 
hunde vist frem og bedømt. Vi i bestyrelsen ser rigtig meget frem til denne dag og samværet med 
klubbens medlemmer.  
Vi har inviteret næstformanden i Verdensforbundet, Finske Seija Somia, til at overvære 
hovedprøven og det er vores håb hun og eventuelt flere fra verdensforbundet dukker op på dagen og 
får set de Danske Langhår og hvordan Danske markprøver afvikles. 
 
5-klub forårsvinderklasseprøven bliver afholdt den 24. marts på terræner omkring Herning, nærme 
herom i ”Jagthunden” og på hjemmesiden 
 
5 klub schweissprøven på Sjælland afholdes søndag den 28. april i Dianalund, med Jørgen Larsen 
som ny prøveleder 
5 klub schweissprøven i Pamhule afholdes søndag den 5. maj med Just Mikkelsen som prøveleder. 
Se nærmere om schweissprøverne i ”Jagthunden” og på klubbens hjemmeside 
 
FJD udstillingen i Vissenbjerg afholdes den 9. juni. 
 
I en skrivende stund er der ikke fastlagt datoer for apporteringsprøverne. Kig efter i ”Jagthunden” 
og på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen arbejder endvidere med muligheden for salg af fleecejakker, skjorter, T-shirt og hatte 
med klubbens logo på, et arbejde vi ikke nåede at få gjort færdig i 2012. Når vi er klar, vil varerne 
og deres pris kunne findes på hjemmesiden.  
 
Til slut, skal der lyde en stor tak til dommere, prøveledere, hjælpere og andre som har hjulpet og 
derved bidraget ved de mange arrangementer i 2012. 
Klubben ønsker også at takke for et godt samarbejde i 5  klub regi, tak til FJD og de andre 
specialklubber under FJD. Tak til DKK´s personale for samarbejdet i forløbne år. 
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 Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne personligt sige tak til bestyrelsen, webmaster, avlsudvalg og 
kredsmedlemmer for et godt samarbejde i 2012 – når holdningen til samarbejde er positiv, sådan 
som den har været, er det en fornøjelse at være formand for Langhårsklubben! 
 
 
Ejby den 17. februar 2013 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Carsten Lundhøj 
 

 
 
 
Bjørn: Spørger generelt ind til aktiviteter i Verdens Forbundet 
 
Carsten: Der er ikke de store aktiviteter på grund af sekretærens pludselige dødsfald. Jeg har været i 
kontakt med næstformanden i Verdens Forbundet, findske Saija Suomaa. Hun ved ikke, hvad der 
kommer til at ske. Der afholdes møde i Verdens Forbundet i 2013. 

 
 
Referatet godkendes. 

 
 

Udvalgsberetninger 
 
 
 
Kreds Nordjylland: Intet 
 
Kreds Midtjylland v/Niels Grønbæk: Der har været apporteringstræning og marktræning. 
 
Kreds Syd- og Sønderjylland: Intet 
 
Kreds Fyn: Intet 
 
Kreds Sjælland:  
 

Beretning for 2012 fra Kreds Sjælland 
10.juni – Oplevelsesdag i Langstrup Mose. 
Johan deltog med Aico i en stor oplevelsesdag i Langstrup mose, Fredensborg med en række 
aktiviteter inden for natur, jagt, modelflyvning, hundeopvisning m.v. for hele familien. 
Arrangørerne er JKF, Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogn Jagtforening i 
samarbejde med Nordsjællands Fjernstyrings Klub og Schæferhunde Klubben Kreds 82. 
 
29.juli - Racedyst i Hagested-Gislinge 
Der var planlagt en lokalprøve den 9. juni 2012 med henblik på udtagelse til racedysten, men der 
var ingen tilmeldte, hvorfor der heller ikke var nogen langhårede hønsehunde med til racedysten. 
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18. august - Jægernes familiedag i Andelslandsbyen Nyvang v/Holbæk 
Kreds Sjælland deltog med 2 hunde 
Bjørn Lindberg med Dagmar og Figo. 
 
18. august -  Familiedag i Dianalund. 
Der var fælles spisning allerede fredag aften, for dem der ankom denne dag. 
Lørdag morgen startede dagen med fælles morgenbord for alle tilmeldte deltagere. 
Carsten Lundhøj havde et indlæg om forskellige prøver. Det var meget interessant, hvilket flere 
deltagere gav udtryk for.  
Efter morgenmaden, startede dagens aktiviteter. 
Jørgen Larsen havde gjort et stort arbejde og udfærdiget nogle spørgsmål, som kun kunne besvares 
ved at finde poster på marken.  
Vi blev opdelt i 6 hold. Vinderholdet vandt med 35 point ud af 36 mulige. 
Lørdagen sluttede omkring grillen, hvor vi spiste grillet dyrekølle med tilbehør, som Lene havde 
tilberedt og hyggede os sammen efter en dejlig dag med mange gode oplevelser. 
Endnu engang tak til alle, der var med til at gøre denne dag til en oplevelsesrig dag og ikke mindst 
til Lene og Jørgen Larsen, som sørgede for de meget fine rammer. Men desværre er der for få 
deltagere til at det økonomisk kan hænge sammen. 
Andre aktiviteter. 
Der har været planlagt andre aktiviteter, som er blevet aflyst p.gr.a. manglende tilmelding. 
Vi havde bebudet at stoppe som kredsrepræsentanter september 2011, men på flere opfordringer, 
valgte vi at fortsætte som kredsrepræsentanter. 
Vi stopper nu, men står meget gerne til rådighed med vores erfaring og med praktisk hjælp 
fremover til nye kredsrepræsentanter, såfremt der er behov for det. Vi siger tak til dem som har 
støttet os i vores arbejde, som kredsrepræsentanter. 
   Bjørn Lindberg og Johan Svensson 
 
Just meddelte, at man kan sende interesserede videre til JHS. 
 
Alle udvalgsberetningerne bliver godkendt. 
 
Ad c: Regnskab v/Hanne Mikkelsen:  
 
Regnskabet godkendes med følgende kommentarer: 
 
Underskud på kr. 11.000 forklares med udgift til ny hjemmeside. Det faldende medlemsantal kan 
skyldes det lave antal hvalpe til salg i 2012. 
Just kommenterede også regnskabet. I fremtiden sker kontingentopkrævning på giro. 
Johan spørger ind til eventuelle rejseudgifter i forbindelse med møde i Verdens Forbundet. 
Carsten svarer, at de selv har afholdt alle udgifter inklusive kørsel i Gittes bil. 
 
Det reviderede regnskab godkendes, der meddeles ansvarsfrihed til kasseren. 
 
Ad d, budget 2012 v/Hanne Mikkelsen: Budget, herunder fastsættelse af kontingent: 
 
 
Fastsættelse af kontingent:  
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Dirigenten læser i vedtægterne, at det strider mod foreningens vedtægter. 
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Derfor vedtages forslaget ikke. 
 
Generalforsamlingen beslutter følgende kontingentopkrævning for 2014: 
 
Almindeligt kontingent:  kr. 400 
Pensionister   kr. 200 
Familie medlemskab  kr. 600 
 
Inge Lise: Det faldende medlemstal kan måske også skyldes, at folk ikke har så mange penge.  
 
Budgettet godkendes med de foranstående ændringer. 
 
 
Ad e: Indkomne forslag:  
 
Forslag fra Johan Svensson:  
 
Forslag til Langhårsklubbens generalforsamling søndag den 17. februar 2013 
Forslag til fremskaffelse af flere medlemmer til Langhårsklubben. 
Hvalpeavlerne skal sende oplysninger til kassereren: 
1. Hvalpekøbers navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 
2. Alle hundes data 
Herefter sender kassereren en ”velkomstpakke” med brochure/pjece om den langhårede 
hønsehund 
og Langhårsklubben og hvordan man kan blive medlem og kontingentstørrelse samt en 
mærkat til påklæbning på bilen. 
 
Med venlig hilsen 
Johan Svensson 
Ørbækparken 13 
2970 Hørsholm 
Mail: jo-il-svensson2post.tele.dk 
 
Generalforsamlingen kommenterer forslaget med at dette allerede foregår i dag. 
 
Den nye folder hilses velkommen, bestyrelsen arbejder videre med eventuelt fremsendelse af 
mærkat til at klæbe på bilen. 
 
Bestyrelsens forslag til ændringer i klubbens vedtægter: 
 
Forslag til ændring af Langhårsklubbens vedtægter § 3 
Oprindelig tekst:§ 3. Klubben er DKK´s sagkundskab vedrørende avlsarbejde vedrørende LH. 
Klubben er berettiget til at indføre avlsforbud og restriktioner for eget avlsarbejde samt indføre 
avlsforbud og restriktioner såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter 
godkendelse af DKK´s sundhedsudvalg. DKK er berettiget til at udstede avlsforbud og restriktioner. 
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Stk. 2. Bestyrelsen nedsætter en hvalpeformidling. Hver kreds udpeger tillige en ansvarlig person til 
varetagelse af kredsens avlsvejledning og hvalpeformidling. Klubben er opdelt i kredse som er 
geografisk bestemt. Kredsenes opgave er at varetage lokale opgaver under ansvar overfor 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan afsætte regler for avlsarbejdet. 
 
stk. 3. Avlsvejledning/ hvalpeformidling. Bestyrelsen afsætter et beløb i klubbens budget til  
avlsvejledningen og hvalpeformidlingens arbejde. 
 
stk. 4. Avlsvejledningen/hvalpeformidlingens afgørelser kan ankes til bestyrelsen. 
 
Forslag til ny tekst: 
 
§ 3. Klubben er DKK´s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet med Langhåret hønsehund. Klubben 
er berettiget til at indføre avlsforbud og restriktioner for eget avlsarbejde samt indføre avlsforbud og 
restriktioner såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter godkendelse af DKK´s 
sundhedsudvalg. DKK er berettiget til at udstede avlsforbud og restriktioner. 
 
stk. 2. Klubben er opdelt i kredse som er geografisk bestemt. Kredsenes opgave er at varetage 
lokale opgaver under ansvar overfor bestyrelsen. 
 
stk. 3. Bestyrelsen nedsætter en hvalpeformidling. Det er hvalpeformidlingens opgave, at formidle 
hvalpe avlet af Langhårsklubbens medlemmer og herunder oplyse om forældredyrenes registrerede 
sundhedsresultater, samt registrerede udstillings- og prøveresultater. 
 
stk. 4. Avlsvejledning/ hvalpeformidling. Bestyrelsen afsætter et beløb i klubbens budget til 
avlsvejledningen og hvalpeformidlingens arbejde. 
 
stk. 5. Avlsvejledningen/hvalpeformidlingens afgørelser kan ankes til bestyrelsen. 
 
 
Generalforsamlingen godkender den nye tekst til § 3. 
 
 
 
 
 
Nyt forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer: 
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Henning J. tydeliggør forslagene over for generalforsamlingen. 
 



 13 

Inge Lise spørger, om det er muligt at offentliggøre indkomne forslag + forslag til nye 
bestyrelsesmedlemmer på klubbens hjemmeside, ifølge de nye tidsfrister. 
 
Bestyrelsen afgør dette på et senere møde. 
 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes enstemmigt. 
 
 
Ad f: Valg til bestyrelse 
 
På valg er: 
Jens Christian Jensen 
Just Mikkelsen og 
Carsten Lundhøj 
 
Alle genvælges. 
 
Valg til suppleanter, 2 for 1 år: Carsten Lawets og Ida Thyssen 
 
Ad g: Valg af revisorer: Henning Stokholm og Frede Pedersen blev genvalgt 
 
Revisorsuppl.: Hans Sode 
 
Ad h: Eventuelt 
 
Carsten orienterer om, at der har været holdt møde med DKK vedrørende avlsregler/anbefalinger. 
Konklusionen på mødet blev, at vi fortsætter med 5-ledet stamtavle bagud. 
 
Forskellige emner berøres omkring lokale tilbud fra jagtforeninger vedrørende jagthundetræning. 
 
Træning til fuldbrugsprøve vil blive arrangeret i LH regi på Fyn i 2013.  
 
Johan Svensson foreslog, at vi alle skaffer et nyt medlem i 2013.  
 
 
Tildeling af guldnåle for mere end 25 års medlemskab af LH: 
 
Nr.  Navn    

1  Anton Nygaard    

2  Kjeld  Pedersen    

3  Just Mikkelsen    

4  Hans Sode    

5  Hans Rehmeier    
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Tildeling af sølvnåle: 
 
 
Henrik Jepsen, eksteriørchampinat 
Holger Sjørslev Pedersen, eksteriørchampinat 
Carsten Lundhøj, eksteriørchampionat  
 
Torben Gildberg, brugschampionat – guldnål 
 
Gitte Becher tildeles Bloch´s Mindepokal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________                  _____________________________________ 
              Referent                    Dirigent 
        Holger Pedersen                                                                  Brian Visby Hansen 


