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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2020 i Langhårsklubben 
 
Mandag den 11. maj 2020 kl.: 16:30 i Ejby jagtforening, Juelsmindevej 55, Brenderup 
 
Deltagere:  Carsten Lundhøj, CL 
  Jens Jensen, JJ 
  Gitte Becher, GB 
  Hans Petter Lauridsen, HP 
  Ida Thyssen, IT 
  Leif Hansen, LH  
  Just Mikkelsen, JM 
  Tommy Thomsen, TT 
  Ulrich Kristiansen, UK 
   
Fraværende:   
       
Referent:   Ida Thyssen, IT 

Referat: 
 
Specielt velkommen til UK, som er ny suppleant 
 

1-03-2020  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-03-2020  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse: Referatet blev gennemgået. Der var ingen kommentarer til referatet 

fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-03-2020  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Langhårsklubben har lagt op til at invitere Gruppe 
Slesvig-Holsten til HZP vandtræningsdag i august. Vi var inviteret 
til harespor træningsdag tidligere i år og vil gerne gøre gengæld. 
Ejner Paulsen er ikke kontaktet endnu vedr. start på uddannelse som 
eksteriørdommer for Langhår, det afventer hvad vi finder frem til 
vedr. eksteriørbedømmelses arrangement senere på dagsordenen. 
85% af Langhårsejerne er jægere - det er dem vi skal have fat i, for 
at sikre deres hunde bliver godt uddannet. Vi synes vi er kommet 
langt i Sønderjylland med det træningsarrangement der er stablet på 
benene. Kreds Midtjylland tilbydes hjælp til at starte på samme 
træningskoncept, eventuelt i naturlig forlængelse af Winfried 
Edelmanns besøg. 
 

  Næstformanden: 
 

Kassereren: Alt er betalt også hjemmesiden. Ved ekstra indsats fra 
HP får klubben hvalpekøbernes navne, så førstegangskøberne kan få 
gratis medlemskab året ud. 
   
Sekretæren: 

 
Avlsudvalget: Der er født et kuld hvalpe i Randers uden papirer 
(ingen DKK stamtavle). Der kom 6 hvalpe. 
En svensker har henvendt sig pr SMS for at få en voksen tæve. Han 
skal skrive mail eller telefonere for at få svar, så vi er sikre på 
henvendelsen er seriøs.  

 
Hvalpeformidleren: Der er meget stille. Det ser ud til at alle 
hvalpene er solgt. 
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4-03-2020 Ny folder, nyt messemateriale og ny hjemmeside. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Den nye hjemmeside er blevet til en realitet. Bobby er ikke længere 

væk end en SMS. Nu kører siden rigtigt fint. Ros til GB. 
Hjemmeside og Database kører perfekt.  
CL har henvist Bobby til to andre klubber. 

 
Beslutning:  Punkt 4 skal fremover væk fra standarddagsordenen. I stedet skal 

der 2 nye punkter ind:  
 

1) Træning i Langhårsklubbens regi. 
 

2) Samarbejde med Danmark og Slesvig-Holsten.  
  
 
5-03-2020  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse:  I de nye Fælles Markprøve regler, der er sendt i høring, tvinges folk 

til at være medlem i den specielklub hvis race de fører. Vi har gjort 
indsigelse mod dette, da vi ikke vil påtvinges medlemmer, for at de 
kan føre hund på markprøve. I langhårsklubbens vedtægter står der, 
at enhver kan blive medlem, men det er ikke det samme som at 
enhver skal kunne blive medlem. Vi vil ikke påtvinges medlemmer. 

    
Vi så på opgørelse af medlemstal i SJD for perioden 2011–2018. I 
2017 er medlemstallet hos nogle klubber pludselig kraftigt stigende. 
Dette sker i forbindelse af overgang fra FJD til SJD. I 2019 falder 
medlemstallet igen kraftigt i nogle klubber. CL har en mistanke om 
at der er en ny måde at lave medlemstals opgørelse på. 
 
Økonomi i SJD: De laver et rullende budget hen over året. Ny 
hjemmeside har kostet 85.000 kr. + 15.000 kr. om året for at 
vedligeholde hjemmesiden. Budgettet er sat til 20.000 kr. Er der 
nogle personer, der har dobbeltrolle? 
 
Budget 2020: Ingen forårsprøver er afholdt. Det er der ikke taget 
højde for i budgettet – manglende indtægter. 
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Prøvesekretær: hvad laver ham/hende? Hver prøve har en 
prøveleder, der laver arbejdet og det endda ofte gratis.  
 
DM: her lyder posten på 50.000 kr. Spørg et menigt medlem om 
hvem der blev vinder - de ved det ikke og er også ligeglade. 
Budgettet kan ikke godkendes, hverken når det gælder 
lønstigninger, eller budget for DM. Hvis vi er i mindretal, skal det 
føres til protokol, at vi er imod. 
 
Klubben for Gammel Dansk har fået afvisning til at holde 
markprøve i september. Det passer ikke ind i kalenderen.  
 
Slæb og apportering: Vildtet ligger på land ved vandarbejdet ved 
flere af prøverne. Fejl, det skal være i vandet iht. FMR. Der er hørt 
argumenter om at det gøres for at spare på vildtet. CL har henvendt 
sig telefonisk til både Slæb- og apporteringsudvalget og Per K. om 
dette, men ingen vil øjensynligt gøre noget ved sagen. 
 
5-klub samarbejde: Der bliver ikke afholdt en schweissprøve i 
Jylland til efteråret. Sjælland arbejder på at afholde en i weekenden 
17.-18. oktober. Der bliver afholdt apporteringsprøve ved 
Mogenstrup på Sjælland. Ræveslæbsprøve afholdes en anden dag.  
Vi accepterer kun lovligt udsatte fugle på efterårsmarkprøverne, 
dette fremføres i 5-klub. 
Oprettelse af prøve på Hundeweb og annoncering er den 
prøveansvarliges ansvar i den klub som leverer prøvelederen. Med 
hensyn til prøver som både foregår i øst og i vest, må HP lige tale 
med 5-klub om, hvem der har ansvaret her.  

 
Beslutning:   
 
 
6-03-2020  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Der var ingen stemning på generalforsamling for nedlæggelse af 

pokaler, så de fortsætter. Bestyrelsen vil arbejde på at få lavet et 
diplom, som kan fremlægges ved næste generalforsamling. 
Klubbens hovedprøve flyttes til efteråret: JM tilbyder terræner. JM 
venter på tilladelse. 
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  JJ: Jagt & Outdoor Messe bliver afholdt i oktober. 
 
Generalforsamlingen sagde ok til at der bliver afholdt et 
eksteriørbedømmelsesarrangement. Evt. ændring af avlsregler vedr. 
udstilling kontra eksteriørbedømmelse, skal godkendes af 
generalforsamlingen.  
 
Oplæg til eksteriørbedømmelsesarrangement blev drøftet og der 
blev af aftalt rettelser til materialet. CL retter dokumentet og 
fremsender det til orientering.  

 
Dommerseminar bør afholdes før certifikatudstillinger i februar 
2021. 

 
 
Beslutning:   
 
 
7-03-2020  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Hvis Jagtbrugshunde nedlægges, skal UT+AT fjernes i avlsregler og 

kun VJP og HZP forblive. Hvis dette sker, bliver samarbejdet med 
Slesvig-Holsten endnu vigtigere.  

 
Beslutning:  Vi prøver at gennemføre AT i efteråret. 
  
 
8-03-2020  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:   Bliver Schorlemer-HZP aflyst? Til næste Verdensforbundsmøde, 

som er planlagt til at foregå samtidigt med Schorlemer HZP, skal 
der drøftes udfærdigelse af stempel til stambøger. 

 
 Samarbejde med Norge er blevet rigtigt godt og seriøst og tre 

danske avlshanner har i 2020 indgået i den norske avl. Vi føler os 
ikke længere presset af folk, som vil avle en afart af racen med setter 
lignende førskudsegenskaber. 
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Beslutning:   
 
 
9-03-2020 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde bliver efter behov, dog inden næste 5-klub møde 
 

 
10-03-2020 Eventuelt. 
 
Drøftelse:  Flemming Østergaard har bedt IT om at medsende billeder til 

Jagthunden, som er relevante i forhold til det skrevne. 
 
 
 
 
 
 
 


