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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2021 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 13. august 2021 kl.: 17:00 i Ejby-Harndrup jagtforenings klubhus, 
Juelsmindevej 55, 5464 Brenderup 
 
Deltagere:  Carsten Lundhøj 
  Jens Jensen 
  Ida Thyssen 
  Gitte Becher 
  Hans Petter Lauridsen 
  Leif Hansen  
  Tommy Thomsen 
   
  
Fraværende:  Ulrich Kristiansen 
  Ove Nielsen 
         
Referent:   Ida Thyssen 
 

Referat: 
 
 
1-03-2021  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-03-2021  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
   
Drøftelse:  Referatet blev gennemgået. 
 

Vi deltager desværre ikke til International VGP i Østrig 
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-03-2021  Konstituering af poster i bestyrelsen 
 

Tommy har overtaget posten som hvalpeformidler og styring af 
pokalerne. Det er vigtigt at være neutral som hvalpeformidler og 
kun forholde sig til dokumenterede forhold omkring sundhed, 
eksteriør og brugsegenskaber. 
 
De øvrigt poster fastholdes. 

 
 
4-03-2021  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 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.  
Langhår i Norge har kontaktet Carsten pga. henvendelse fra Holland 
til Norge vedr. kræft i skjoldbruskkirtlen hos hollandske Langhår. 
Der blev henvist til vore hjemmeside, hvor vi har behandlet emnet. 
Personlige oplysninger til Nordea Bank er sendt afsted. 

 
Næstformanden: Har modtaget mail vedrørende jagtmesse i Odense 
kongrescenter. Det er gratis og vi deltager selvfølgelig.  
SJD har udbetalt 250 kr. pr. hund ifm. SJD-udstillingen. Vi skylder 
stadig ½ dommer og ½ sekretær til Weimaranerklubben 

 
Kassereren: Indestående på bankkontoen er 98.402,29 kr. Der er 
32.117,62 kr. i overskud, men der skal dog betales til SJD senere. 
VJP gav 2.000 kr. i underskud. Der skal betales kørepenge til 
Carsten, bl.a. til Schorlemer HZP og ekstra SJD-møder.  
Der skal bestilles nye guldnåle. Bent Hansen skal spørges om hvor 
vi fik dem fra sidst der blev købt nåle. Weimaranerklubben kan 
eventuelt spørges, deres jubilæumsnåle er fine. 
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Sekretæren:  
 

Avlsudvalget: Alle hvalpe er afsat på nær en enkelt hanhvalp. 
Avlstæver og avlshanner, der ikke skal bruges i avl, skal fjernes fra 
hjemmesiden. Der er et kuld på vej, men hundene er ikke parret 
endnu. Der mangler et markprøveresultat på tæven. 

 
Hvalpeformidleren: Der er en hanhvalp ledig. 

 
 
5-03-2021 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Kort drøftelse af træning med skudtest. 
 
 
Beslutning: Vedrørende træning med skudtest på mark og i vand: det skal være 

fører, der skyder. Det er vigtigt, det overholdes, da det er ham der 
kender hunden og ved hvor langt den er i tilvænning til skud.  

 
 
6-03-2021  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: HZP i Hammelev er fuldtegnet med 8 hunde og invitation til 

hundeførerne er udsendt fra DL i Slesvig-Holsten. 
 
Beslutning:   
 
 
7-03-2021  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse: Der er udsendt invitation til drøftelse af ny struktur i SJD den 25. 

august, hvor den kontinentale gruppe vil sætte sig sammen og drøfte 
fremtidens SJD. Carsten havde på forhånd fremsendt et oplæg til 
punkter for drøftelse vedr. ny struktur i SJD.  
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Det har været svært at skaffe dommere til 5-klub vinderklasse på 
Sjælland. Når alle specialklubber skal afholde prøver i samme 
weekend, så er det klar det kan ende med dommer mangel.  
 
Drøftelse af klagesag mod Henrik Raae Andersen indgivet af en 
hundefører på en vinderklasse i foråret. Vi kender klageren fra hans 
fortid som medlem af Langhårsklubben og det er langt fra første 
gang han klager og prøve- og udstillingsresultater. Henrik har 
skrevet et meget velunderbygget svar. 

 
 

Beslutning: På baggrund af drøftelser om ny struktur i SJD og notat fra tidligere 
drøftelser af samme emne i forbindelse med etableringen af SJD, 
laver Carsten et nyt notat, som fremsendes til bestyrelsen for 
godkendelse, inden han deltager i SJD mødet den 25. august.   

 
 
8-03-2021  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Ræveslæbsprøve på Sjælland og Langhårsklubbens efterårs 

markprøve i Sønderjylland.  
     
 
Beslutning: Børge Wæverstrøm er prøveleder for en Ræveslæbsprøve den 7. 

september på Sjælland i Langhårsklubbens regi.  
 
Langhårsklubbens efterårsmarkprøve i unghunde- og åben klasse 
afholdes søndag den 26. september, på terræner i Bedsted og 
Hammelev. Mødested bliver i Bedsted hos John Møller.  

 Prøveleder bliver HP, idet Carsten er reserve til at dømme på dagen, 
hvis der kommer et afbud fra den ene dommer.  

 
 
 
   
9-03-2021  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
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Drøftelse:  AT er fuldtegnet på Samsø. Eventuelt skal der flyttes 2 hunde fra 
Mariager til Fyn. 

 
Beslutning:   
 
 
10-03-2021 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Invitation til Schorlemer 2021 og fejring af verdensforbundets 10-

års jubilæum, som skulle have været afholdt i 2020.  
 
Drøftelse:  Der afholdes Schorlemer HZP og fejring af verdensforbundets 10-

års jubilæum fra den 30. september til den 1. oktober. 
Arrangementet afholdes i forbindelse med Gruppe Hessens har 90-
års jubilæum.   

 
Beslutning: Vi kan som sædvanligt få hunde med på Schorlemer HZP og 

Carsten undersøger om vi har potentielle deltagere og tilmelder dem 
i givet fald.  

  
 Carsten, Gitte og Ida overværer Schorlemer HZP 2021 og deltager i 

fejringen af verdensforbundets 10-års jubilæum.  
 
 
11-03-2021 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde afholdes efter behov.  
 
 
12-03-2021 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 
 


