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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2021 i Langhårsklubben 
 
Mandag den 23. april 2021 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: 
 
 
1-01-2021  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-01-2021  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse: Referatet blev gennemgået. 
 

I referatet fra den 23. oktober 2020 findes allerede planlægning af 
generalforsamling, så det fastholdes som det er. 
Generalforsamling bliver søndag den 30. maj 2021 kl.: 13:00. 
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Der skal ikke udsendes ny indkaldelse, eller skrivelse om 
indsendelse af forslag til generalforsamling, jf. brev fra DKK og 
skrivelse om udsættelse af generalforsamlingen, der har været 
offentliggjort på hjemmesiden.  
 
Bestyrelsen sidder som forretningsudvalg fra februar til 
generalforsamling og kan derfor ikke tage stilling til større 
økonomiske beslutninger, jf. skrivelse fra DKK. 
 
Både Hanne og Just Mikkelsen indstilles til æresmedlem og skal 
have guldnål. 
 
Der skal sendes nyt brev til Søren Skak Pedersen, Søren Brams 
Niebur, Holger Pedersen, Just/Hanne, John Møller og Knud 
Jørgensen. 

 
Vi udskyder eksteriørdommerseminar til næste år i januar. 

 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-01-2021  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Det koster os nu 1.000 kr. om året at have en 
bankkonto. 
På opfordring fra Nordea Bank har vi har fået CVR-nummer. 
Nummeret er 42182567. Dette betyder at vi nu også har en 
NemKonto. Bankoplysninger i form af konto nr., IBAN, BIC og 
CVR nr. bør fremgå af klubbens hjemmeside.  
I Jagthunden nr. 1-2021, under Ruhårklubbens sider, findes et notat 
om at eksteriørbedømmelse af hunde ved eksteriørdommere, ikke 
gælder i forbindelse med optagelse af hunde i klubbens avlsregister. 
Hundene bliver bedømt enkeltvis, derfor kan opførsel overfor andre 
hunde og mennesker ikke ses og bedømmes.  Fremadrettet ønskes 
det samme hos os i Langhårsklubben. Vi kan ikke gøre det bagud og 
fratage en bedømmelse. Formentlig går der noget tid inden Corona 
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er slut og udstillingerne bliver aktuelle igen. Carsten laver oplæg til 
tekst og sender rundt. 
Der er fra DKK fremsendt en ny overenskomst mellem DKK og 
Langhårsklubben, fordi der blandt andet er nogle forskellige 
formuleringer i DKK’s overenskomster med de enkelte raceklubber. 
I §5 tredje afsnit ændres avlsregler til retningslinjer - dette er vi ikke 
glade for. Carsten tager en snak med Jens Glavind derom. 

 
  Næstformanden: 
 

Kassereren: Overskud på kr. 191,83 sidste år. Ny hjemmeside har 
kostet 12.000 kr. og var ikke med i budgettet. 
Vi er pt. 173 medlemmer. Udmeldelse har der været17 stk. af, det 
plejer at være ca. 25 stk. 
Kontingent skal være status quo. 
 
Sekretæren: 3 hunde HD-fotograferet i 2021 med resultatet A, B og 
D. 

 
Avlsudvalget: Der er i 2020 avlet 40 hvalpe i Langhårsklubbens 
regi.  

 
Hvalpeformidleren: Der bliver henvist til hjemmeside og der 
kommer ikke mange henvendelser. 

 
 
4-01-2021 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Træning for unghunde startede i Sønderjylland den 7. februar og 

forløb frem til april måned, hvor VJP blev afviklet. Træningen 
starter op igen den 9. maj, hvor der vil blive trænet i grunddressur, 
apportering, slæb og vanarbejde frem mod unghundenes deltagelse 
på HZP.  

 Kreds Midtjylland starter op med et tilsvarende 
træningsarrangement i maj måned.  

 
Beslutning:   
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5-01-2021  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: VJP løb af stablen den 10. april med 8 tilmeldte hunde. Alt forløb 

fuldstændigt som planlagt og alle hunde bestod. Formand Stephan 
Bruhn og Sekretær Eike Griese lavede et stort arbejde med 
planlægning og praktisk gennemførelse og Eike Griese udtalte hun 
syntes det havde været spændende at være med til at starte noget nyt 
op. 
Vi skal i fremtiden have uddannet nogle dommere, så vi selv kan 
bidrage med dommere i forbindelse med afvikling af VJP og HZP. 
Adgangskrav til den tyske dommeruddannelse er, at man har ført 
hund på VJP, HZP og VGP. 

 
Beslutning: HZP afholdes til september i Sønderjylland og de nærmere detaljer 

aftales hurtigst muligt, så planlægningen kan startes op.  
 
 
6-01-2021  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse: Det planlagte november repræsentantskabsmøde i SJD blev aflyst 

og der er stadig ikke indkaldelse til noget møde i SJD. 
Mailkorrespondance mellem Anton Dahl og SJD’s formand blev 
fremlagt Den drejer sig om tilladelse til afholdelse af en brugsprøve 
sidst i oktober. SJD har afvist at ansøge om dispensation til fældning 
af agerhøns udenfor jagttiden. Det virker helt fejl, man kan jo ikke 
afholde en brugsprøve uden der må fældes alle fuglearter omfattet af 
fælles markprøve regler. Vi ønsker ikke bruge meget tid 
/energi/diskussion/krudt på SJD’s arbejde, men det sidste ord er nok 
ikke sagt i den sag. 
Der ny redaktør på Jagthunden, Annemette Laursen er kommet godt 
i gang og laver et godt stykke arbejde. 
Der er aftalt møde med mellem formændene i 5-klub samarbejdet 
den 10. maj. Her vil uklarheder blive forsøgt afklaret. Udstillinger 
og forårs- og efterårsvindeklasse vil være nok for os. 
 

Beslutning:   
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7-01-2021  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Hovedprøven den 20. og 21. marts gik i store træk godt, dog var der 

ikke så mange præmieringer i unghunde- og åben klasse som der 
plejer at være.   

 
Den 10. april blev der afholdt VJP i Sønderjylland for første gang. 
Det var i regi af DL Slesvig-Holsten og Langhårsklubben. Det blev 
en succes hvor alle hunde bestod og hundeførerne følte de fik deres 
hunde grundigt afprøvet i de medfødte anlæg. Der var godt med 
vildt på terrænerne i Bedsted og to yderligere arealer med tilgang til 
harer blev der slet ikke brug for pga. nok vildt. 
På det andet hold var der også rigeligt med harer. I noget skrub var 
der mange fasaner, som de unge hunde ikke rigtigt kunne håndtere. 
De manglede erfaring. Hundene tog ikke stand for færten, som de 
måske kunne have gjort, men heldigvis kræves der ikke en 
færdigudviklet fast stand til VJP. Det er vigtigt at unghundene der 
skal deltage i VJP i fremtiden er grundigt trænet i stand for vildt.   
 
Vi skal finde en ny pokalforvalter nu Just stopper i bestyrelsen. Vi 
vil fastholde Blocks mindepokal, fuldbrugsprøvepokal og 
schweissprøvepokaler til schweissprøven i 5-klub regi i 
Sønderjylland. Vi drøfter igen til generalforsamlingen om vi skal 
fastholde/begrænse de øvrige pokaler, eller erstatte dem med 
diplomer.   

 
Beslutning:  Eksteriørbedømmelsesarrangement afholdes i august måned med 

bl.a. Gunner Jensen som dommer. Jens skal spørge om vi kan bruge 
klubarealet som vi brugte til 40-års jubilæet. Jens og Carsten 
samarbejder om arrangementet, herunder fastlæggelse af dato.  

 
Tommy har sagt ja til at være pokal forvalter.  

 
 
8-01-2021  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.  

 
 
9-01-2021  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:   Gennemgang af mail udsendt af Leo Schmieg til jul.  

Der afholdes møde i verdensforbundet i forbindelse med Schorlemer 
HZP først i oktober.   

 
Beslutning:   
 
 
10-01-2021 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde afholdes søndag den 30. maj kl.: 09:30 umiddelbart 
inden generalforsamlingen. 

 
 
11-01-2021 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 
 


