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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 1-2022 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 28. januar 2022 kl.: 17:00 i Ejby-Harndrup og Omegns Jagtforening, 
Juelsmindevej 55, 5464 Brenderup 
 
Deltagere:  Carsten Lundhøj 
  Jens Jensen 
  Ida Thyssen 
  Gitte Becher 
  Hans Petter Lauridsen  
  Tommy Thomsen 
  Leif Hansen  
  Ulrich Kristiansen 
  Ove Nielsen 
  
Fraværende:   
         
Referent:   Ida Thyssen 
 

Referat: 
 
 
1-01-2022  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse:   Forslag til et punkt på dagsordenen: Gennemgang af 

forretningsorden med de rettelser/tilføjelser Carsten har lavet. Det 
nåede vi ikke, men det er noteret her så det huskes til et senere 
møde. 

 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt og med tilføjelse af 

ovenstående punkt. 
 
 
2-01-2022  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
   
Drøftelse:  Referatet blev gennemgået. Outdoor Messe i Fredericia er aflyst.  
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De nye guld og sølv klubnåle i uge 10. Vi har allerede nok nåle til 
generalforsamlingen 

 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-01-2022  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Holder Teams møde med Ove Dam Hedegaard, som er 
DJ’s nye hundekoordinator, vedr. DJ’s nye hundestrategi. Carsten 
har allerede skrevet et brev som svar på henvendelsen fra Ove Dam 
Hedegaard. 
 
Næstformanden: Jagt- og outdoor messen i Odense kører videre den 
1., 2. og 3. april.  

 
Kassereren: Årets overskud er af god størrelse. Pt. har 149 
medlemmer betalt og vi var 179 medlemmer ved årsskiftet. Der er 
indgået kr. 45.400, - i indtægt på medlemmer. 
 
Sekretæren:  

 
Avlsudvalget: Der har været diskussioner om at der avles små kuld 
og specielt ifm. en bestemt hanhund. Gitte har kontaktet DKK’s 
dyrlæge, som udtaler at det er svært at give et enstydigt svar. En 
hanhundeejer har fået undersøgt sin hunds sæd. Kvaliteten var 
middel til over middel. Tæven har selvfølgelig også stor indflydelse 
på hvalpekuldets størrelse, ligesom parringstidspunktet er vigtigt.   
Katarakt – Der er diagnosticeret en hund med katarakt på begge øjne 
på baggrund af en øjenundersøgelse. Der er tale om Juvenil katarakt, 
idet det er diagnosticeret hvor hunden er under 3 år gammel. Vi 
formoder at begge forældre er bærere, ellers vil det ikke kunne 
konstateres hos afkommet. DKK’s dyrlæge er blevet spurgt og de 
fraråder avl med hunden. Prøve er taget og sendt til DL-Verband’s 
dyrlæge. Langhårsklubben betaler for blodprøve og forsendelse. 
Weimaranerklubben har også visse problemer med katarakt. DKK’s 
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dyrlæge foreslår øjelysning af avlshunde og evt. i fællesskab mellem 
Weimaranerklubben og Langhårsklubben, så der kan spares penge. 
Tyskland prøver at skaffe blodprøve fra 10 hunde med 
diagnosticeret juvenil katarakt og 10 raske hunde, for sammen med 
et laboratorie at kunne udskille det evt. defekte gen, således man kan 
via blodprøve fremover kan undersøge for katarakt. Det skal ikke 
med i avlsrestrektionerne eller vores avlsregler på nuværende 
tidspunkt, det er der pt. for få tilfælde til, men det skal drøftes på 
generalforsamlingen. 
 
Hvalpeformidleren: 

 
 
4-01-2022  Planlægning af generalforsamling 
  
Sagsfremstilling: Planlægning af generalforsamlingen til afholdelse den 6. marts 2022 

kl.: 13:00 i Ejby hallen. 
 
Drøftelse:  Sidste planlægning, forslag, mv., proportioner Blocks mindepokal, 

nåle og jubilarer  
 
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. 
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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.  

   
 
5-01-2022 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Træningen i Sønderjylland (Brøndlundgård) er endnu ikke planlagt, 

men vil blive det i løbet af foråret.  
 

 Der afholdes informationsdag og træning til UT i Midtjylland. 
Carsten Lundhøj kommer til Midtjylland den 6. februar og fortæller 
om UT prøven, træning, krav mv. 
Senere kommer der en teori- og træningsdag om AT/HZP 

 
 Oplæg fra Flemming Østergaard og Tommy Thomsen til en 

træningsdag. Teori og praksis praktisk jagt og markprøve.  
 

 
Beslutning: Det blev besluttet at Tommy går videre og arrangerer en 

træningsdag iht. det fremsendte forslag. 
 
 
6-01-2022  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Ruhårklubben har fået lov til at indsætte en dansk FCI anerkendt 

dommer, med kendskab til det tyske avlsprøvesystem, som tredje 
dommer på deres VJP i foråret. Carsten har nævnt dette for DL-
Slesvig Holsten, for om vi kunne benytte samme mulighed. 

 
Beslutning: VJP afholdes den 10. april i Hammelev, med Just Mikkelsen og 

John Møller som terrænledere. Prøvelederen bliver Stephan Bruhn, 
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idet Johannes Jacobsen desværre er sygdomsramt. Prøvegebyret 
hæves til kr. 500,- for at kunne dække omkostningerne til 
dommerne.  

 
 
7-01-2021  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse:  Der er lavet en ny og forenklet model til afregning af markprøver i 

SJD-regi. Modellen vil lette arbejdet for alle involverede inkl. 
prøvelederen.    

 
Strukturmøde 1. marts i SJD. Forslag/kommentar fra bestyrelsen er 
velkommen til Carsten.  Hvordan vil gerne have at fælles markprøve 
regler skal se ud i fremtiden? 

 
Beslutning:   
 
 
8-01-2022  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Ida har undersøgt om det er ok, at hunde stiller i Brugsklasse selvom 

DKK ikke har registreret en adgangsgivende brugsprøve og det er 
der sagt god for. Det betyder en bestået tysk HZP, som er registreret 
i Langhårsklubbens database vil være godkendt for deltagelse i 
brugsklasse udstilling.  
Tilmeldinger til de to 5-klub udstillinger: Som det ser ud nu, er der i 
Uldum tilmeldt 61 hunde heraf 16 Tysk Langhår og i Jægerspris, 23 
hunde heraf 5 Tysk Langhår    

 
Beslutning:  Carsten fremsender diplomer til udstilling i Uldum og Jægerspris.  

Schweissprøven på Sjælland vil blive lavet i samarbejde med 
Vizslaklubben. 
 
Vi chiplæser vores hunde på udstillingerne fra nu af. 
 
Hovedprøven er arrangeret ved Rødekro i samarbejde med gode og 
kendte lokale folk. Den afholdes 13. marts og alt er på plads.   
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9-01-2022  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Der er pt. 43 tilmeldte hunde til UT.  15 Kleiner Münsterländer, 12 

Drente, 11 Tysk Langhår, 4 Weimaranere og 1 Vizsla. 
Det er svært at skaffe terræn, idet mange prøveledere er bange for 
om der er harer nok på deres terræner. 

 
Vil skal have gang i dommeruddannelse. Møde i Jagtbrugshunde så 
vi kan få uddannet dommere og aftalt aspirantforløb. 

 
Beslutning:   
 
 
10-01-2022 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:   
 
 
11-01-2022 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. marts 2022 kl.: 09:30 
umiddelbart inden generalforsamlingen.  

 
 
12-01-2022 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 


