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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 2-2021 i Langhårsklubben 
 
Mandag den 30. maj 2021 kl.: 10:00 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: 
 
 
1-02-2021  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-02-2021  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse: Referatet blev gennemgået. 
 

Jagthunden nr. 1 2021, Ruhårklubbens tekst vedr. 
eksteriørbedømmelse: Carsten rundsender lignende tekst til vores 
hunde, så vi kan godkende det inden offentliggørelse. 
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Overenskomst mellem DKK og Langhårsklubben er underskrevet af 
formanden efter de ønskede rettelser er indført. Når den kommer 
retur, vil den vil den komme på vores hjemmeside. 

 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-02-2021  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Klubbens avlsregler og regler for stambog + hvorfor er 
der forskel? Der afholdes møde med DKK i august vedr. dette. 
Deltagere fra Langhårsklubben er Carsten og Gitte. På mødet drøftes 
også muligheden for at påføre stambogen et stempel, hvis begge 
forældre opfylder racens hjemland krav. 
Mail fra Gordonsetterklubben vedr. dispensation til fældning af fugl 
efter jagttidens ophør.   
Der udsendt et oplæg fra Harris Jensen om drøftelse af SJD´s 
fremtid. 
Drenterne har søgt optagelse i SJD. DRK vil kun gå ind for de kan 
optages, hvis der ændres i afstemningsreglerne i SJD´s vedtægter.  
Der er repræsentantskabsmøde i SJD den 30. juni.  
Mail fra DKK om at udpege en schweissprøve, hvor alle hunde 
tjekkes mht. chip. Carsten foreslår, at det skal være permanent på 
alle prøver og skriver til DKK om det.  

 
  Næstformanden: 
 

Kassereren:  
 
Sekretæren:  

 
Avlsudvalget:  

 
Hvalpeformidleren:  
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4-02-2021 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Der deltager 8 hunde træning i LH-regi i kreds Midtjylland. Sidste 

gang kom dog ingen hunde, nogle havde dog meldt afbud. 
 
 Træning i Kreds Syd- og Sønderjylland forløber efter planen. 
 
Beslutning:   
 
 
5-02-2021  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:   
 
 
6-02-2021  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse:  Den nye overenskomst 5-klub indeholder nu kun udstilling og 

vinderklasse. Udstilling i klubregi kan ske fra maj-juni, så der ikke 
opstår konkurrence ift. 5-klub udstillingerne. 
 
Den 25. september afholdes der 5-klub vinderklasse på Sjælland. 
 

Beslutning:  Vi accepterer oplægget til ny overenskomst i 5-klub. 
 
 
7-02-2021  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  I markprøvekalenderen er kun nævnt vinderklasse i weekenden den 

25. og 26. september, men sidste år blev der også afholdt 
kvalitetsklasse prøver, så der regner vi med at gøre igen. 
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Det vil komme til at koste ca. 4.000 kr. at deltage på Brahetrolleborg 
game fair.   

 
Beslutning:  Vi afholder åben- og unghundeklasse markprøve den 26. september. 
   

 Vi har aftalt at vi deltager på messer og udstillinger, hvor det ikke 
koster os noget, så vi deltager derfor ikke på Brahetrolleborg.  
 
Den 14. august afholdes der eksteriørbedømmelse ved Ejby 
jagtforenings klubhus og udendørs arealer iht. det udarbejdede 
koncept. 
 
Til familiedagen i kreds Midtjylland udtages hunde til DJ´s jyske 
racedyst. Til DJ´s Fynske racedyst vil der blive udtaget hunde fra 
Sønderjylland/Fyn. Ida undersøger for kreds Sjælland deltager på 
DJ´s Sjællandske racedyst. (Børge har trænet nogle hunde) 

 
   
8-02-2021  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  
 
Beslutning:   
 
 
9-02-2021  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:   Vi har modtaget en invitation til Int. fuldbrugsprøve i Østrig. Har vi 

hundeførere der ønsker at deltage? Carsten undersøger og melder 
tilbage til Østrig.  

  
 
Beslutning:   
 
 
10-02-2021 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde afholdes efter behov.  
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11-02-2021 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 
 


