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Referat fra generalforsamling i Langhårsklubben  

søndag, den 19. februar 2012 i Ejby Hallen på Fyn. 

 

 

Dagsorden iflg.  Vedtægterne. 

 

 
 

Ad a:  

 

Dirigent: Knud Føns takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

og lovligt varslet. 

Referent: Holger Pedersen. 

Stemmetællere: Ulrich Christiansen og Arne Engholm. 

 

28 stemmeberettigede medlemmer var mødt. 

 

Ad b: 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2011 v/Carsten Lundhøj 
 

 

 
Bestyrelsens beretning for 2011 

 

Tiden går utrolig hurtigt, nogle vil måske synes lidt for hurtigt. Der er altid ting som der var ønske 

om at nå. Men hastværk er lastværk. Det er vigtigt at komme sikkert i mål. Det arbejder bestyrelsen 

målbevidst på.  

 

Det kan være en god ide en gang imellem at se lidt bagud på klubbens historie. 

 

Hvorfor en specialklub. Det er naturligt at stille spørgsmålet. Tanken er formentlig allerede fostret 

efter de første Langhårede Hønsehunde kom til landet. 

 

Siden den spæde start har klubben vist sig levedygtig og være basis for en række konstruktive 

diskussioner om avl. Lad os sørge for, at det også bliver sådan fremover - jo flere meningsfyldte 

input der kommer til udtryk på møder og generalforsamlinger, vil giver os større chancer for 

sammen at finde de bedste løsninger for avl af hunde med gode brugsegenskaber. 

Vel vidende, at mange ejere af en Langhåret Hønsehund har den for jagtens skyld, Men I kan ved 

deltagelse i brugsprøverne være med til at yde et stort bidrag til, der også fremover vil være et egnet 

og godt avls materialer til rådighed for avlen. 
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Skiftende bestyrelser har gennem årene opfordret til at efterkomme dette ønske, men der fremføres 

stadig for få hunde på de egentlige brugsprøver. 

 

I 2011 blev nogle af bestyrelsens målsætninger nået - men der er stadig mange opgaver der venter 

forude. Rom blev ikke bygget på en dag. Men vi arbejder ufortrødent videre med opgaverne store 

som små, nogle skal vi finde en løsning på i samarbejde med andre - her tænkes på FJD og især 

DKK.  

I tilslutning hertil, vil bestyrelsen i 2012 arbejde målbevidst i den Langhårede Hønsehund og 

medlemmernes interesse.  

 

5 – klub certifikat udstillingerne. 
 

De to certifikat udstillinger i Jægerspris og Rask Mølle blev indledningen på 2011. Der deltog i alt 

22 hunde på de 2 udstillinger. Det samme antal som i 2010. 

I Jægerspris deltog 5 Langhåret. En lille fremgang i forhold til 2010. (1) 

I Rask Mølle deltog 17 Langhårede. Heraf 2 hvalpe. Der blev udelt i alt 22 præmieringer på de to 

udstillinger - et flot resultat. 

Det blev til 2. SL, 16. Excellent - 3. Very Good - og 1. Good. 

 

5 – klub forårsvinderklasseprøven 
 

Forårsvinderklasseprøve blev afholdt d. 27. marts på terræn ved Stouby med Knud Føhns som 

prøveleder. Prøven blev ubetinget en succes for den Langhårede Hønsehund. Der deltog 3 

langhårede og resultatet blev Sjørslevs China blev 1. vinder med CACIT og HP, med Holger 

Pedersen som fører. 2. vinder blev Futtrups Lotus med HP med Carsten Lawets som fører. 

Futtrups Lif med Just Mikkelsen som fører, kom desværre ikke for fugl på dagen. 

 

Hovedprøven ved Roager. 
 

Den 2. april afholdt klubben sin årlige hovedprøve. Prøveleder var Just Mikkelsen som havde 

skaffet de samme gode terræner til prøven. Der deltog i alt 21 hunde på prøven. 4 unghunde – 13 i 

åben klasse og 4 i vinderklassen. 1. færre end sidste år, men en rigtig god prøve, godt tilrettelagt. 

Der blev ingen vindere i vinderklassen. 1. pr. u.kl. - 1. 1. pr. å.kl. - 1. 2. pr. å.kl. - 2. 3.pr.å.kl. - 1. 

1.pr.u.kl. 

 

 

 

 

5 – klub schweissprøverne. 

 

Der blev i 2011 afholdt 3 schweissprøver. På prøven i Vintersbølle Skov deltog der desværre ingen 

Langhår. 

Ved prøven i Pamhule Skov der blev afholdt den 7. maj, deltog der 14 hunde, her af 3 Langhårede.  

2 af dem opnåede 1. præmie og 1 en 2. præmie. 11 hunde blev præmieret.  

Den sidste afholdt prøve blev afholdt i Rold Skov, Buderupholm skovdistrikt ved Skørping. Her 

deltog 1 langhåret der opnåede en 1, præmie. 
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FJD udstillingen i Vissenbjerg 

 

Udstillingen blev i 2011 afholdt d. 29. maj ved Vissenbjerg Hallen. Det er nok den udstilling de 

fleste ser hen til når det gælder stående jagthunde. Dommer på udstillingen var Ivar Tang. 

9 hunde var tilmeldt + 1 Avlsklasse, i alt 1 mere en end sidste år.  

Der blev uddelt 6 Excellent - 1. Very Good - 2. Good. 

Det er ærgerligt, at der ikke er flere der deltager på denne udstilling.   

 

Vand - slæb – og apporteringsprøverne. 
 

I 2011 har der været deltagelse af 9 langhårede.  4 har bestået, deraf 2 med max. point. Bestået i % 

44, med max. 22 %. 

Deltagerantallet i 2010 var på 7 hunde. 6 hunde bestod heraf 4 med max. Bestået i % 86, med max 

57 %. 

Bestyrelsen ser gerne en stigning i hunde der deltager på brugsprøverne.. Husk, de jagtlige 

egenskaber er meget vigtige parametre for fremtidigt avlsarbejde. 

 

Fuldbrugsprøverne. 
 

Der har været afholdt 7 Fuldbrugsprøver fordelt over hele landet. 1 Langhåret Hønsehund har 

deltaget på en prøve ved Esbjerg. Smækbjerg Chita med Torben Gildbjerg som fører blev 1. vinder, 

hvilket gav adgang til deltagelse på FUME i Skive.  Her opnåede Torben Gildbjerg med Chita atter 

1 præmie og blev 2. vinder med i alt 246 point, kun 6 point fra vinderen - flot resultat. Bestyrelsen 

ønsker tillykke. 

 

Apporteringsprøverne og markprøverne. 
 

Disse prøver skal naturligvis ikke glemmes i beretningen. Mange af klubbens medlemmer har med 

stor iver deltaget på apportering og markprøver. 

DJ udvidede apporteringsprøver har også vist sig at have interesse for medlemmerne. I alt har 9 

hunde deltaget. Hvor af 6 hunde bestod. 

Gennem registrering af de indkomne resultater kan bestyrelsen følge med i den store interesse de 

medlemmer som utrættelig arbejder sig frem til de gode resultater. Bestyrelsen er overbevist om, at 

I ved jeres deltagelse på disse prøver, har været med til at visualiserer den Langhårede Hønsehunds 

fortræffelige egenskaber. 

 

Efterårsvinderkasseprøven. 

Blev i 2011 igen afholdt på terræn omkring Grenå og Stouby med Marianne Hummelgaard som 

prøveleder. 

Der deltog 5 Langhårede deltog i den internationale vinderklasse prøve i 5-klub regi. Sjørslevs Dax 

med Carsten Lundhøj som fører blev 1. vinder med HP, hvilket gav adgang til deltagelse i 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 – 2011 

 

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 

i alt 23 10 7 3 2 1 17 6  

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

 

Tallene er dækkende for perioden 01.01.2010 – 14.12.2011  

 

Der blev i 2010 registeret og stambogsført 58 hvalpe hertil skal tillægges 4 importer, i alt 62 hunde. 

Men det er vigtigt vi tilstræber at avle sunde – raske hunde med gode brugsegenskaber og i øvrigt 

forholder os til FCI standarden - avls målet må være: ”Jægeren avler hunde med gode 

brugsegenskaber til jægeren”.  

Al avl baseret på viden og omhu i valget af avlspartner.  Vi ønsker alle Kvalitet frem for kvantitet. 

 

Der blev i 2011 registreret og stambogsført 57 hvalpe fordelt på 26 hanner og 31 tæver, hertil skal 

tillægges 2 importer, 1 han og 1 tæve. Totalt for året 59. Det næsten samme antal som i 2010. 

Det bestyrelsens håb at denne udvikling vil forsætte i 2012.  

 

Avlsudvalget. 

 

Det har nu fungeret i lidt over i 2 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 skriftlige forslag til emner 

til deres tæver. Men husk, det er kun forslag, udarbejdet på baggrund af det som tidligere er nævnt, 

det er opdrætters eget frie valg om han/hun ønsker at benytte sig af de fremsendte forslag. 

Under punkt b. Udvalgsberetninger vil Carsten Lundhøj fortælle om arbejdet i avlsudvalget. 

 

Weltverband Deutsch - Langhaar. 

 

Det har været et stille år for Weltverband Deutsch - Langhaar - lidt for stille. Efter kontakt med 

vicepræsident Saija Suomaa, har vi erfaret at vicepræsident Ewart Nijburg på grund af manglede 

fremskridt i den hollandske klub, har forladt klubben og dermed også posten som vicepræsident i 

Weltverband Deutsch - Langhaar. 

Det havde vi ikke modtaget underretning om, så det kom som en overraskelse. 

Efterfølgende er der afsendt mail til Saija Suomaa med næsten følgende ordlyd.: (Oversat fra 

engelsk)  

 

Vi var meget glade for at Verdensbundet blev etableret, og var tilfredse med at have brugt mange 

timer og kørt mange kilometer, fordi vi havde det håb, at verdensbundet kunne hjælpe os med vores 

problemer. 

Det er også hvad vi har rapporteret på vores generalforsamling i februar 2011. Så hvis 

verdensforbundet skal have nogen værdi for os i Danmark, så kan vi ikke vente i årevis, før det 

kommer til at fungere. 

Vi er skuffet over det manglede aktivitet. 
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Her er et par punkter som vi synes det ville naturligt at diskutere og afklare i Verdensforbundet. 

 

1. Danmark har vi en lov, der definerer alle sager, inkl. garantier, når privatpersoner køber noget. 

    Den lov gælder også for handel med hunde, men hvad hvis hunde er solgt fra ét land til et andet. 

 

2. Hvis en hvalp sælges fra Tyskland til Danmark og det viser sig, at har en genetisk desiese, der er  

    nævnt i de tyske avlsregler, skal vi så her i Danmark anmelde dette til den tyske klub. 

 

I alle nye associationer er det vigtigt at have et opstartmøde, hvor man klart definerer visioner, 

strategi, mål og handlinger og efterfølgende offentliggøre dem. 

 

Det er vores håb, at du vil sende denne mail til verdensforbundets medlemmer, så hurtigt som 

muligt. 

 

Til orientering vil Herman Brockhuis repræsentere Holland ved næsten generalforsamling i 

verdensforbundet. 

 

HZP prøve. (Anlægsprøve) 

 

Via FJD modtog klubben en invitation fra Vicepræsident i Jadgebrauchshundeverband Wolf 

Schmidt-Körby. 

Invitationen bød på overværelse af en HZP prøve i Schleswig - Holstein. 

Fra bestyrelsens deltog Just Mikkelsen, Bent Hansen og som tolk Jørn Thomsen. Det blev en 

lærerig dag, med mange indtryk af de forskellige discipliner som indgår i denne prøve. 

Det var vigtigt at overvære denne prøve, idet bestyrelsen efterfølgende skal forholde sig til, om 

prøven vil være et brugbart redskab i avlsarbejdet herhjemme.  

FJD arbejder videre med sagen. 

Hvis der er medlemmer som ønsker at få lidt mere at vide om HZP, vil Carsten Lundhøj sikkert 

gerne fortælle mere herom. 

 

Bestyrelsesarbejdet. 
 

Bestyrelsen har igen høstet nye erfaringer, vanskeligheder er blevet overvundet, blandt andet 

gennem en stor arbejdsindsats fra bestyrelsesmedlemmerne.  

Det vigtigste ved arbejdet er en fornuftig dialog – det skaber fremskridt.  

 

Udviklingen går hurtigt, tiden står ikke stille i hundeverdenen. Vi er konstant på vagt over for tiltag 

og andre hændelser som vi finder det nødvendigt at reagere på – hvilket også er sket i det forløbne 

år. 

Vi er valgt til at varetage jeres interesser – det tager vi meget seriøst. 

Men kære medlemmer vi har brug for jeres hjælp.  Vi må stå sammen og i fællesskab forsætte 

arbejdet for den Langhårede Hønsehund og klubben. 

Bestyrelsen vil gerne i den forbindelse takke alle de medlemmerne som loyalt og trofast støtter os. 

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, deltaget i DKK´s formandsmøde, og ligeledes har der 

været afholdt møder i 5 – klub og FJD. På disse møder har Carsten Lundhøj varetaget klubbens 

interesser på bedste vis. 
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Bestyrelsesarbejdet har fungeret utrolig godt – 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. 

 

Det er forsat bestyrelsens intentioner for 2012, at vi fuldt ud vil koncentrere os om det primære, 

hundearbejdet, medlemmerne og de sager som automatisk vil dukke op. 

 

I året 2011 var der er 2 af klubbens medlemmer der med deres hunde opnåede titel af 

Eksteriørchampioner, (DKCH). 

Leif Hansen med Sjørslevs Dodo og Holger Pedersen med Sjørslevs China og Sjørslevs Diva.  

De tildeles diplom og sølvnål. 

Bestyrelsen ønsker klubbens medlemmer tillykke med de opnåede resultater på udstillinger og 

prøver i 2011. Vi ønsker held og lykke ved udstillinger og på prøver i 2012.  

 

Lidt om fremtiden. 
 

Klubbens Hovedprøve afholdes d. 1. april 2012 ved Roager. 

5-klub forårsvinderklasseprøven bliver afholdt d.9. april 2012 på terræner omkring Herning, nærme 

herom i ”Jagthunden”. 

Jagt & Outdoor udstilling i Odense i dagene 13-14 og 15. april 2012. Bestyrelsens efterlyser 

medlemmer som kunne tænke sig at deltage og assistere på udstillingen. Kontakt Jens Chr. og Leif 

Hansen. 

5-klub schweissprøven i Pamhule afholdes d. 5. maj 2012. 

FJD udstillingen i Vissenbjerg afholdes d.10. juni 2012. 

I en skrivende stund er der ikke fastlagt datoer for apporteringsprøverne. Kig efter i ”Jagthunden”. 

 

Her ved afslutningen af beretningen, skal der lyde en stor tak til dommere, prøveledere, hjælpere og 

andre som har hjulpet og derved bidraget til succes med de mange arrangementer i 2011. 

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. 

Kim Lybker som har valgt at udtræde af bestyrelsen, skal også have tak for sin indsats. 

 

Personligt vil jeg takke bestyrelsen for et utroligt godt samarbejde og støtte. Det har været 

medvirkende til, jeg med stor glæde har, kunne deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 

Ejby d. 19. februar 2012.  

              p.b.v. 

       Bent Hansen   

 

Bjørn: Er hunde i alle medlemslande automatisk avlsgodkendte? 

 

Carsten: Det er de ikke, da de langhårede er en tysk race, og vi kan ikke få vores hunde godkendt 

efter de tyske regler, til avl i Tyskland. Der er også problemer med at komme videre i Verdens 

Forbundet. Der er sendt brev til den finske formand for nogen tid siden, men vi har ikke hørt noget. 

Der vil blive skrevet til ham igen. 

 

Bjørn: Kan vi sammenligne de tyske hunde med de danske – her tænker jeg på vildsvinejagt, 

skovjagt og sporarbejde. Her i Danmark bruges den langhårede mere til jagt på fuglevildt m.v. 
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Carsten: henviser til de tyske HZP-prøver, hvor det kræves, at hunden viser sin alsidighed. 

 

Johan: Hvad koster det at være med i Verdens Forbundet? 

 

Carsten: Det har kostet rejsen, og det fremgår af regnskabet. 

 

Bjørn: Vi har mistet medlemmer – hvorfor det? 

 

Bent: Mange er trængte/dårlig økonomi hos vore medlemmer. 

 

Carsten: Vi savner små marker med vekslende afgrøder. Flere køber drivende jagthunde i stedet for 

de stående. 

Just: Tag ud og få en snak med landmanden, som i kender, og spørg, om I må etablere insektvolde – 

det er godt for markvildtet. Jeg gør, som kasserer, også hvad jeg kan for de nye hvalpekøbere, der er 

blevet henvist af opdrætterne, men efter et år mister vi mange igen. Begrundelsen er ofte, at de pgl. 

har købet hunden for at bruge den til jagt. 

 

Johan: bekræfter dette. 

 

Just: Der er 170 medlemmer, der har betalt kontingent. 

 

Bjørn: Hvordan går det med den nye hjemmeside? 

 

Carsten: Der kommer et indlæg senere om den nye hjemmeside. 

 

Apporteringsprøven i 5-Klub regi afholdes i år ved Slagelse. Det er Drentsche Patrijshond klubben, 

der står for prøven. 

 

Referatet godkendes. 

 

 

Udvalgsberetninger 

 

 

 

Kreds Nordjylland: Intet 

 

Kreds Midtjylland v/Niels Grønbæk: Der har været apporteringstræning og marktræning med 

meget få deltagere. Tak til Hans Rehmeier for en god og hyggelig familiedag. 

 

Kreds Syd og Sønderjylland: Intet 

 

Kreds Fyn: Intet 

 

Kreds Sjælland:  
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Beretning fra 1.1. – 31.8.2011 fra Kreds Sjælland 

3. marts – Foredrag og rundvisning hos dyrlæge Jens Martinus, Hillerød 

FJD havde indbudt til foredrag om Førstehjælp til hunde. Ida Thyssen og Johan Svensson deltog fra 

Kreds Sjælland 

 

5. marts  - Markprøvetræning v/Sønderby ved Skibby 

Vi havde en god dag med deltagelse af 9 hunde og Lars Nielsen var instruktør.  

 

29. og 30. april samt 1. maj blev der i Frederiksborg Hallen i Hillerød afholdt Messe: Jagt, 

vildt og våben. 

Kreds Sjælland fik tilbudt en stand på Messen, hvor vi kunne fremvise vore langhårede hønsehunde 

og dette takkede vi ja til. 

Der blev i alt fremvist 12 langhårede hønsehunde over de 3 dage. 

2 gange hver dag, blev der fremvist forskellige hunderacer i en ring under ledelse af Steen Andersen 

fra TV stationen DK4. De langhårede hønsehunde blev også fremvist her 2 gange. 

Der var meget stor interesse for vore hunde. Resultatet blev, at der blev tilmeldt 1 nyt medlem og et 

par mødte op til familiedagen i august for at se og høre mere om vore hunde. Arrangøren har også 

anmodet os om, at deltage i den næste tilsvarende messe. 

2. juni – Apporteringsprøve i Skuldelev (Klub 5). 

Der deltog 11 hunde. 4 vizslaer, 1 weimaraner, 1 kleiner münsterländer, 1 korthåret hønsehund og 4 

langhårede hønsehunde. 

Arne Engholm fik 29 point sammen med Gecko II vom Schlemminer Forst og modtog vandrepokal 

til bedste langhårede hønsehund udsat af Henning Nielsen, Fredensborg. 

 

30.juli - Racedyst i Hagested-Gislinge 

Der var tilmeldt 15 hold og Langhårsklubben fik en flot 4. plads. 

Følgende deltog: 

Bjørn Lindberg med Soudu-Kay’s Albert 

Arne Engholm med Gecko II vom Schlemminer Forst 

Børge Wæverstrøm med Sjørslevs Chili 

 

13. august - Jægernes familiedag i Andelslandsbyen Nyvang v/Holbæk 

Kreds Sjælland deltog med 2 hunde 

Bjørn Lindberg med Soudo-Kay’s Albert 

Johan Svensson med Aico 

Vi deltog i lokale prøver efter fremvisning. 

Der blev vist stor interesse for vore hunde. 

 

 

 

 

 

20. 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 fortalte lidt om avl af den langhårede hønsehund. Det var meget interessant, 

hvilket flere deltagere gav udtryk for på dagen og også senere.  

Efter morgenmaden, startede dagens aktiviteter. 
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Carsten Lundhøj havde stillet sig til rådighed som dommer. Tak til Carsten Lundhøj. 

 

Der blev uddelt 2 pokaler: 

En pokal til dagens bedste hund Gecko II vom Schlemminer Forst (Arne Engholm) 

En pokal for bedste skue til Ludwig (Steffen Fallesen) 

Lørdagen sluttede omkring grillen, hvor vi spiste grillet dyrekølle med tilbehør 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. 

   Bjørn Lindberg og Johan Svensson 

 

 

15. november – Foredrag i Stenlille Jagtforening af dyrlæge Bille Ruwald om tidlig prægning 

af hvalpen og meget andet. 

FJD havde inviteret til foredrag. (Oprindelig planlagt til 15.2.) 

En meget interessant aften med mange deltagere. 

3 personer fra Kreds Sjælland deltog: Ida Thyssen, Inge Lise og Johan Svensson. 

 

Just takker Lene og Jørgen for afholdelse af familiedagen på Sjælland. Også tak til Inge Lise, Johan 

og Bjørn, for deres indsats. 

 

Alle udvalgsberetningerne bliver godkendt. 

 

Avlsberetning ved Carsten: Målet er at avle med høje indextal på både far- og morsiden, stærke 

brugsegenskaber, sunde hunde og godt eksteriør iflg. FCI standarden. 

 

Bjørn: Vil gerne vide om vores hunde generelt kan måle sig med de tyske. Svaret er, at det kan de 

ikke, p. g.a. det meget større antal brugsprøvede og HD fotograferede hunde og dermed større 

sikkerhed.  

 

Ida, spørger til mentaltesten, der blev afholdt på sjælland. 

 

Henning: Henviser til artikel i Jagthunden. Vi vil forsøge at lave en test i Jylland i 2012.  

 

Ida: Har talt med Henrik Raae Andersen, formand for FJD. Han siger, at gruppe 7-hunde IKKE skal 

mentaltestes. 

 

Bestyrelsen tager kontakt til HRA, for at få bekræftet dette. 

 

 

 

Ad c: Regnskab v/Hanne Mikkelsen: Hanne fortæller, at de 2 valgte revisorer ikke har kunnet 

komme og revidere regnskabet. Suppleanten er blevet kontaktet – uden held. 

Frede Pedersen og Henning Stokholm – begge medlemmer af LH – reviderede så regnskabet.  

 

Regnskabet godkendes under forudsætning af at revisorsuppleant Ulrik Christiansen gennemgår og 

laver påtegning om godkendelse af regnskab. 
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Ad d, budget 2012 v/Hanne Mikkelsen: Budget fremlægges. Hanne konstaterer, at de kr. 10.000, 

som den nye hjemmeside ca. vil koste, ikke er medtaget i budgettet for 2012. Derfor vil et forventet 

overskud blive på ca. kr. 2.000 – og ikke kr. 12.000. Ingen kontingentforhøjelser. 

Budget godkendes. 

 

Ad e: Indkomne forslag: Ingen. 

 

Ad f: Valg til bestyrelse 

 

På valg er: 

Kim Lybker,  

Niels Grønbæk, 

Leif Hansen og 

Bent Hansen 

 

Kim Lybker forlader - efter eget ønske - bestyrelsen. 

 

Niels Grønbæk, Leif Hansen og Bent Hansen genvælges 

 

Jørgen Larsen bliver valgt uden modkandidater. 

 

 

Valg til suppleanter: Jesper Clausen og Carsten Lawets 

 

Ad g: Valg af revisorer: Henning Stokholm og Frede Pedersen 

 

Revisorsuppl.: Ulrich Christiansen 

 

Ad h: Eventuelt 
 

Under eventuelt blev drøftet det store fald i antal stambogsførte hunde/hvalpe i DKK. DKK har 

fjernet visse krav til stambogsføringen. Vi kan så håbe på en større registrering af hvalpe næste år. 

 

Georg nævner stambogsføring i DDK kontra evt. stambogsføring i FJD-regi. 

 

Gitte spørger, om vi i Danmark kunne afholde en unghundeprøve efter tyske regler. 

Carsten svarer, at det da er en mulighed på sigt, når der er uddannet dommere til det. 

 

Vedrørende ny hjemmeside: Den ny hjemmeside har været længe undervejs, men det er vigtigt, at 

hjemmesiden kommer til at fremstå så informativ, brugervenlig og oplysende som muligt, men 

samtidig også med et flot layout. Gitte og Carsten arbejder videre med hjemmesiden. Siden vil ”gå i 

luften” om en måned. 

 

Vedrørende messer og skuer: 

 

Ida spørger ind til hvor plancher og materiale til standene på messer og skuer er. 
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Carsten: Det er et ømt punkt, men det er altså gået til på grund på for dårlig opbevaring. Materialet 

er ubrugeligt. Bestyrelsen tager stilling til hvilke messer og skuer, der skal købes standpladser til, og 

også hvilket materiale, der skal benyttes. 

 

Tildeling af guldnåle for mere end 25 års medlemskab af LH: 

 
Nr. Medlems Nr. Navn Adresse By Tlf. OK Afbud  

1 5 Poul Møller Andersen 
Egebregnen 
6,Kyndeløse 4070 Kirke Hyllinge 25 78 61 25 X  X  

2 13 Vagn Bech Åbyvænget 17 5881 Skårup 62 23 15 84 X    

3 14 Erik Bennedsen Nipsvej 6 6760 Ribe 20 45 55 47 X  X  

4 19 Evelyn & Jon Broch Egernbo 26 2665 Vallensbæk Strand 43 54 35 83 X    

5 19 Jon Broch Egernbo 26 2665 Vallensbæk Strand 43 54 35 83 X    

6 24 Bent Christensen Vestre Stationsvej 2 6621 Gesten 75 55 75 07 X    

7 34 Ida Thyssen Bjellekjærvej 2 3670 Veksø Sj. 47 17 22 68 X    

8 34 Dan Esbensen Bjellekjærvej 2 3670 Veksø Sj. 61 60 47 12 X    

9 125 Arne Engholm Pedersen Englodden 5 2500 Valby 36 16 32 57 X    

10 155 
Jens Jørn Kallesø 
Sørensen Høbrovej16, Hee 6950 Ringkøbing 97 33 54 85 X    

11 192 Poul Aa. Sørensen Gl. Kvorupvej 58 9490 Pandrup 22 26 25 58 X  X  

12 205 Rasmus Jensen Ørum Kærvej 2 8586 Ørum Djurs 20 20 55 84 X    

13 233 Carsten Lundhøj Arnkilsmaj 21, Kær 6400 Sønderborg 74 43 32 68 X    

14 242 Georg Tronier Østergade 15 6520 Toftlund 74 83 15 11 X    

15 388 Arne Jensen Kegnæsvej 90 6470 Sydals 74 63 14 37 X  X  

 

 

Diplom for FUME Torben Gildbjerg guldnål. 

Diplom for 1. pr. på Fuldbrugsprøve Torben Gildbjerg guldnål 

Pokal for bedste langhår på Fuldbrugsprøve Torben Gildbjerg sølvnål 

Diplom for 1. pr. på eliteschweissprøve 1000 m/ 20t. spor.Niels Grønbæk sølvnål 

Eksteriør diplom Holger Pedersen 2 sølvnåle 

Eksteriør diplom Leif Hansen 1 sølvnål 

  

Bestyrelsen ønsker at forsamlingen sender et signal til dem, om hvad vi skal kæmpe for, når der 

skal holdes formandsmøde med DKK. 

 

 

 

___________________________                  _____________________________________ 

              Referent                    Dirigent 

        Holger Pedersen                                                                  Knud Føhns 


