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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 5-2020 i Langhårsklubben 
 
Mandag den 23. oktober 2020 kl.: 16:30 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 
 
Deltagere:  Carsten Lundhøj 
  Jens Jensen 
  Ida Thyssen 
  Gitte Becher 
  Hans Petter Lauridsen 
  Leif Hansen  
  Just Mikkelsen 
  Tommy Thomsen 
  Ulrich Kristiansen 
  
Fraværende:   
         
Referent:   Ida Thyssen 
 

Referat: 
 
 
1-05-2020  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-05-2020  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse: Referatet blev gennemgået. 
 

Katarakt bliver nævnt på generalforsamlingen i avlsudvalgets 
beretning. Eventuelle krav til undersøgelse af hunde for katarakt, 
inden de kan indgå i avlen, skal forlægges og godkendes af DKK, 
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før kravene kan træde i kraft. 
Det er kun tyske hanhunde, der skal være over 5 år for at de kan 
anvises til avl i Danmark. Gitte har lavet en liste over de tyske 
avlshanhunde. Der er 56 stk. listen, hvor der også er taget hensyn til 
at højden er inden for idealet. 

 
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-05-2020  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: 
 
  Næstformanden: 
 

Kassereren: Pt. er vi 166 medlemmer. Udgifter resten af året: 
muligvis ekstra regning fra SJD-Jagthunden og dette 
bestyrelsesmøde.  

 
Sekretæren: 

 
Avlsudvalget: Kryptorkisme-sagen er afsluttet. Alle 5 hanner i 
kuldet var kryptorkide i 6 mdr. alderen, men den nuværende status 
kendes ikke. Alt er undersøgt og en kendt dyrelæge med speciale i 
genetik og avl har været involveret i sagen. Ingen kan bevise noget. 
Måske kan det være en kemisk påvirkning. Alle tæveejere, der har 
brugt hanhunden i sin avl er blevet underrettet af dens ejer. Det er 
kendt at udskydelse af løbetid ved at give indsprøjtning har en 
indvirkning, som kan medføre kryptorkisme hos hvalpe i et 
efterfølgende kuld.  
7 kuld er født i 2020 i alt 46 hvalpe. Hvalpe født hos ikke 
medlemmer af klubben som ikke opfylder avlsbetingelserne, bliver 
ikke nævnt i forbindelse med klubbens årsberetning. 
Gitte Becher forklarede, hvad katarakt er. Katarakt er en sygdom i 
øjets linse, som hos nogen hunde kan være en lille plet eller 
uklarhed som udvikler sig meget langsomt og hunden kan vænne sig 
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til det og fungere. Hos nogle udvikler det sig til hele linsen og 
hunden bliver blind. Det kan både være arveligt og være en følge af 
anden sygdom f.eks. sukkersyge. 
Begge forældre skal være disponeret for katarakt (polygent nedarvet 
lidelse) for at det slår igennem på afkom. 
Danske hvalpe efter en i Tyskland avlsspærret hanhund, kan ikke 
avlsanbefales til hanhunde fra Tyskland. De kan parres med hanner i 
Danmark. Hvad med hvalpene herfra? Det skal nævnes 
avlsudvalgets beretning til generalforsamlingen. 

 
Hvalpeformidleren: Har haft kontakt fra en person der vil have en 
lysskimlet tæve hvalp.  
 

 
4-05-2020  Planlægning af generalforsamling  
 
Sagsfremstilling: Planlægning af generalforsamlingen til afholdelse den 28. februar 

2021 kl.: 13:00 i Ejby hallen. 
 
Drøftelse:  Covid-19 kan være skyld i at generalforsamlingen ikke kan 

afholdes. Hvis begrænsning i antal forsamlede stadig, opretholdes på 
et niveau så vi ikke kan gennemføre, tages dette op på et 
bestyrelsesmøde i januar 2021.   

 
Beslutning: Just Mikkelsen modtager ikke genvalg. De øvrige på valg, Carsten 

Lundhøj, Gitte Becher og Jens Jensen modtager alle genvalg. 
Tommy Thomsen, som for nuværende er 1. suppleant, foreslås af 
bestyrelsen som nyt medlem i bestyrelsen.  

 
 Forslag til ordstyrer: Brian Visby Hansen (har efterfølgende sagt ja) 
 
 Forslag til referent: Charlotte Bæk Lauridsen (har efterfølgende sagt 

ja) 
 
  Gitte sørger for at arrangere amerikansk lotteri. Der skal søges 

sponsorer til lotteriet ved at annoncere efter dem på klubbens 
hjemmeside.  

 
 Carsten laver årsberetningen. Gitte står for avlsudvalgets beretning, 

som skrives ind i den samlede beretning. 
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 Carsten laver diplomer til alle der skal have tildelt nåle ved 
generalforsamlingen.  

 
 HP undersøger om vi har 25 års jubilarer der skal have guldnål og 

meddeler dette til Carsten, som så vil sørge for at sende en invitation 
til at møde op ved generalforsamlingen for at guldnålen tildelt. 

 
Ida laver liste med point iht. proportionerne til Blocks mindepokal, 
afklarer hvem der skal have tildelt fuldbrugsprøve pokalen, bestiller 
morgenmad, frokost, samt kage og kaffe ved generalforsamling. 

   
 
5-05-2020 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Den sidste træningsdag i Sønderjylland stod der 2 flasker vin til 

Just, John og Carsten som tak for indsatsen i 2020. En herlig 
erkendtlighed som glæder og motiverer til at fortsætte arbejdet med 
at få uddannet vores unghunde. Vi er i kreds syd- og Sønderjylland 
af den helt klare overbevisning, at velfungerende Langhår på 
jagterne er langt mere værd end reklamer og brochurer.  
Der starter træning til februar igen i Syd- og Sønderjylland, måske 
med nogle få korrektioner.  
 
Måske skal der også startes noget tilsvarende op i Midtjylland. Det 
er en stor en opgave/indsats og der skal køres meget. Der er 
samarbejde/hjælp at hente fra Sønderjylland. HP har får tilladelse at 
lave deres sø større, så der i fremtiden kan trænes vandarbejde i en 
sø af egnet størrelse. 

 
 
Beslutning: Der må opmuntres til at opdrætterne skubber på, så deres hvalpe 

kommer gennem denne praktiske uddannelse frem til og med 
hundens 2. leveår. Dette tages op til generalforsamlingen.  

 
 
6-05-2020  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
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Drøftelse: Det er aftalt med formanden for DL Slesvig-Holsten, at han arbejder 
i sin bestyrelse for, at der i 2021 kan udskrives en VJP og en HZP i 
Danmark, ud over dem der afholdes i Herzhorn og Neukirchen. Vi 
afventer at høre fra formanden, men har så småt begyndt at tænke på 
hvilke terræner der kan bruges, når der regnes med to hold med 4 
hunde på hver. DL Slesvig-Holsten vil være prøvearrangerende 
organisation, med alt hvad det indebærer og Langhårsklubben skal 
således ”kun” stå for terræner og terrænledelse.    

 
Beslutning: 
 
 
7-05-2020  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse: Holger Pedersen stopper som prøveleder for 5-klub og vil generelt 

skære ned på prøveledergerningen. Der skal derfor findes nye 
terræner til 5-klub efterårs vinderklassen.  

 
Der er udsendt dagsorden til SJD kontinentale gruppemøde og SJD-
repræsentantskabsmøde til bestyrelsen. Hvis der er nogle der har 
kommentarer til udsendte dagsorden til SJD-møderne, tager Carsten 
meget gerne imod input. 

 
Beslutning:  Der skal tages en beslutning om hvorvidt 5-klub overenskomsten 

skal se ud som den nuværende. LHK-bestyrelse foreslår, med 
baggrund i udtalelser fra GDH’s formand på de sidste to 5-klub 
møder, at samarbejdet fremover kun skal omfatte udstilling og 
vinderklasse. Der arrangeres et møde mellem formændene fra 
DWK, DVK, GDH og LHK for afklaring af sagen.   

 
Med indførsel af GDPR, vil liste med modtagere af Jagthunden 
blive slettet efter brug. Dette betyder, at liste skal fremsendes inden 
hver udgivelse af Jagthunden fra specialklubbernes kasserer. Iflg. 
HP foregår det allerede på den vis.  

 
 
8-05-2020  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
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Drøftelse:  Oplæg til eksteriørdommer seminar blev gået igennem og korrigeret. 
Til orientering oplystes at eksteriørdommer seminar er afholdt 
tidligere og det var i 2010 og i 2014. 

  
Just berettede fra klubbens efterårshovedmarkprøve. Den blev 
afholdt for sent og dette betød, at det var meget svært at 
håndtere/finde fuglene. De marker hvor de havde opholdt sig var 
blevet pløjet og tilsået, så agerhønsene var flyttet til andre terræner 
og måske også gået sammen i større flokke. Alle hunde fik dog 
chance for fugl. 
 
Carsten sendte diplom rund til gennemsyn til markprøve og 
schweissprøve. Der også lavet diplomer til apporteringsprøve, 
ræveslæb. Der skal udfærdiges diplomer til årets hund, og diverse 
nåle, fuldbrugsprøvepokal. Ulrik foreslår et vandmærke på 
diplomerne, der relaterer sig til prøverne. 

 
Beslutning: Carsten laver en køreplan for afholdelse af eksteriørdommer 

seminaret, lokalitet, hvilke hunde skal møde, bespisning, materiale 
til mødet, osv.  

 
Efterårsmarkprøven skal afholdes på et tidligere tidspunkt. Som det 
er nu, er dato allerede fastsat (25-26. september), og det er for sent. 
Den skal flyttes 14 dage frem. 
 
Carsten tilretter diplomerne med de foreslåede rettelser og laver 
yderligere diplomer for Blochs mindepokal, fuldbrugsprøvepokalen 
og diverse uddeling af nåle. De sendes rundt til bestyrelsen for 
kontrol/godkendelse.   

 
SJD-Udstilling 2021: Vi deler dommer med Korthårklubben. 
Dommer er Gitte Finnich Pedersen og i 2023 hendes mand John 

 
 
9-05-2020  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Drøftelse af fremtiden for Jagtbrugshunde. 
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Beslutning: Vi siger ikke samarbejde op, da det ikke skal være Langhårsklubben 
der bevirker samarbejdet ophører, men vi fortsætter selvfølgelig 
med at udbygge samarbejdet med DL i Slesvig-Holsten.  

 
 
 
10-05-2020 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:   Der er meget stille omkring det internationale samarbejde, Corona 

situationen bevirker at aktiviteterne er droslet meget ned.  
 
Beslutning:   
 
 
12-05-2020 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde afholdes efter behov. 
 

 
12-05-2020 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 
 


