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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2021 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 12. november 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  
  Ulrich Kristiansen 
  Ove Nielsen 
  
Fraværende:  Tommy Thomsen  
         
Referent:   Ida Thyssen 
 

Referat: 
 
 
1-04-2021  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-04-2021  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
   
Drøftelse:  Referatet blev gennemgået. 
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-04-2021  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Vi deltager på Nordic Outdoor udstillingens 
jagthundeshow fra den 25. til den 27. marts i Fredericia. HP og Gitte 
koordinerer opgaven.   
Information om brev rundsendt til markprøvedommerne i 
forbindelse med DJ’s udtræden af SJD. 
Klubbens tidligere formand og nuværende æresmedlem, Bent 
Hansen, fylder 90 år den 8. december. Ida sørger for en gave fra 
klubben. 
Orientering om muligheden for at afholde ”halve markprøver” med 
ned til 6 deltagende hunde. 

 
Næstformanden:  

 
Kassereren: Vi er pt 179 medlemmer. Vi mangler at betale FUV 
457,00kr, 5-klub underskud vedrørende efterårsvinderklassen og 
mangler indbetaling fra et par medlemmer for at have hvalpe på 
hjemmesiden 150,00kr hver.   

 
Sekretæren:  

 
Avlsudvalget: Slet ikke alle opdrætterne oplyser købernes navne, 
selvom de bliver bedt om det. Ida tager kontakt for at høre hvem, 
der har fået hvalpene. HP kontakter også avler. Vi talte frem og 
tilbage om, hvordan det kan tackles for at få hvalpekøbernes navne. 
Der er kuld på vej. 
 
Hvalpeformidleren: 

 
 
4-04-2021  Planlægning af generalforsamling 
  
Sagsfremstilling: Planlægning af generalforsamlingen til afholdelse den 6. marts 2022 

kl.: 13:00 i Ejby hallen. 
 
Drøftelse:  
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Beslutning: Der er følgende på valg til bestyrelsen, Ida Thyssen, Leif Hansen og 

HP Lauridsen. De modtager alle genvalg. Som ny suppleant foreslår 
bestyrelsen ved generalforsamlingen de nuværende suppleanter.  

 
 Forslag til ordstyrer: Brian Visby Hansen 
 
 Forslag til referent: Charlotte Bæk Lauridsen 
 
  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. 
 
 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 inkl. sild og snaps, samt kage og kaffe ved 
generalforsamling. 
 
Der er lavet et forslag til opdatering til klubbens avlsregler, som 
bestyrelsen ønsker at fremlægge på generalforsamlingen til 
godkendelse.  

   
 
5-04-2021 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Træningen i Sønderjylland (Brøndlundgård) er endnu ikke planlagt 

og Carsten ved endnu ikke helt, hvordan det skal forløbe i det nye 
år. Meningen er også at hundeførerne skal træne selv hjemme og 
førerne bør være noget mere aktive i den henseende. 
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 Hvad gør vi med træning i Midtjylland og på Sjælland? 
 
Beslutning: Drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
6-04-2021  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der arbejdes allerede nu på VJP i Hammelev i samarbejde med 

Slesvig-Holsten. Prøverne gav underskud i 2021. Der skal ses på, 
om der kan gøres noget ved det.  

 
 
Beslutning:   
 
 
7-04-2021  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse: 5-klub overenskomsten er underskrevet, men endnu ikke modtaget.  

 
Der er etableret et schweissudvalg under SJD og Langhårsklubbens 
repræsentant i udvalget er blevet Flemming Thane Kallehave. 
Udvalget skal arrangere et DM i schweiss for stående jagthunde, 
men andre opgaver kan også komme på tale. 
 
Der bliver Certifikatudstilling i Uldum den 5. februar 2022. Idet 
Jannie Nielsen fremover ønsker at trække som prøveleder, er Hanne 
Bro Hansen også prøveleder, så hun kan overtage jobbet fremover. 
Hanne har selv Weimaraner. I Jægerspris bliver udstillingen afholdt 
den 13. februar 2022 med Ida som prøveleder. 
 

Beslutning:   
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8-04-2021  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Carsten Lundhøj havde 2 tilbud på nye nåle til klubben med til 

bestyrelsesmødet. Det blev besluttet, hvem der skal fremstille dem 
og hvordan de skal se ud.      

 
Beslutning: Carsten tager kontakt til leverandøren og aftaler levering af nye 

guld- og sølvnåle. Der var drøftelse af farven på kanten af de nye 
nåle og det blev besluttet at de skulle være i Langhårsklubbens 
grønne farve.  

 
Resultater fra udenlandske prøver, HZP og VGP, skal være 
registreret i Hundeweb, hvis de skal bruges som adgangsgivende til 
deltagelse i brugsklasse udstilling. 

 
  
9-04-2021  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Referat fra møde i Jagtbrugshunde blev gennemgået og drøftet. Der 

arbejdes flittigt på at få arrangeret UT rundt omkring i landet. 
 
Beslutning:   
 
 
10-04-2021 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling: Invitation til Schorlemer 2021 og fejring af verdensforbundets 10-

års jubilæum, som skulle have været afholdt i 2020.  
 
Drøftelse:   Vi deltog med 2 hunde på Schorlemer, som begge klarede sig fint. 

For at kunne få Schorlemer-tegnet, skal man have en udstillings 
resultat med min ”Gut” i type, form og pels, samt et HD-resultat 
med enten A eller B, som er kendt i Tyskland inden deltagelse, samt 
bestået VJP og HZP. Vores deltagere manglede et udstillingsresultat 
fra tysk udstilling, men dette blev sammen med andre deltagere i 
samme situation, klaret på ankomstdagen.  
Vi deltog officielt med Gitte Becher og Carsten Lundhøj i gruppe 
Hessens 90-års jubilæum og Verdensforbundets 10-års jubilæum. 
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Dette blev fejret på behørig vis ifm. en festmiddag. Ud over mange 
taler, bl.a. af præsidenten for det tyske langhårsforbund og 
Verdensforbundet, Leo Schmieg, var der mange afspilninger af 
jagtmelodier fra et Jagthorns orkester. Leo Schmieg holdt en fin tale 
til Verdensforbundet, hvor han takkede de stiftende lande for 10 års 
godt samarbejde, baseret ærlighed og deling af erfaringer. Som et 
festligt indslag til fejring af jubilæet, oplæste han de det første vers 
fra de enkelte landes nationalmelodier, som blev efterfuldt af et 
blæserorkester, med deltagelse af hans musikstuderende søn, der 
helt fejlfrit afspillede nationalmelodierne.   
Gitte havde taget noter fra det afholdte møde i Verdensforbundet og 
gennemgik det med os. 

 
 
Beslutning:   
 
 
11-04-2021 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28. januar 2022.  
 
 
12-04-2021 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 
 


