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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr.2-2022 i Langhårsklubben 
 
Søndag den 6. marts 2022 kl.: 09:30 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 
 
Deltagere:  Carsten Lundhøj 
  Jens Jensen 
  Ida Thyssen 
  Gitte Becher 
  Hans Petter Lauridsen  
  Tommy Thomsen 
  Ulrich Kristiansen 
    
Fraværende:  Leif Hansen 
  Ove Nielsen 
         
Referent:   Ida Thyssen 
 

Referat: 
 
 
1-02-2022  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse:    
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt og med tilføjelse af 

ovenstående punkt. 
 
 
2-02-2022  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
   
Drøftelse: Referatet blev gennemgået. Gennemgang og korrektion af 

forretningsorden udskydes til næste møde 
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
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3-02-2022  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden:  
 
Næstformanden:  

 
Kassereren: Årets overskud er på kr. 13.057,19. Pt. har 158 
medlemmer betalt og vi var 179 medlemmer ved årsskiftet. 
Der mangler betaling fra 7 medlemmer, som HP ringer til. 

 
Sekretæren:  

 
Avlsudvalget: Der er konstateret katarakt hos endnu en potentiel 
avlstæve, samt en potentiel avlshan. Ejeren af tæven vil også lade 
den 10 år gamle moder til tæven undersøge. Hvis det bliver et 
problem for racen, vil vi lave en plan lighed med hvad andre klubber 
har gjort. Vi skal have dannet et overblik og afholde et møde med 
opdrætterne og andre interesserede medlemmer, hvor vi vil invitere 
en kompetent dyrlæge til at holde et indlæg om øjensygdomme. Når 
man kan lave en gentest/DNAtest, kan vi avle os ud af det. 
 
Hvalpeformidleren: 

 
 
4-02-2022 Generalforsamlingen – sidste planlægning, forslag, mv. Proportioner 

Blocks mindepokal, nåle og jubilarer  
 
Sagsfremstilling: Alt er på plads, diplomer, pokaler, alt til lotteriet mv. 
 
Drøftelse:  Vi har fået de nye guld- og sølvnåle. Vi bruger de gamle nåle i dag 

til generalforsamlingen. 
 
Beslutning:   
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5-02-2022 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  John Møller og Just Mikkelsen skal holde et møde sammen om 

træning i Sønderjylland. Carsten har udfærdiget annonce, men der 
mangler at blive lavet en kalender med datoer. Dette bringes i orden 
snarest.  

 
Beslutning:  
 
 
6-02-2022  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Der er generalforsamling i DL Slesvig-Holsten den 11. marts, med 

nyvalg til alle bestyrelsesposter. Gitte og Carsten tager med til 
generalforsamlingen og støtter Stephan Bruhn i valget som formand. 
Stephan Bruhn er også opstillet til næstformandspoasten i DL-
Verband på generalforsamlingen senere i marts og skulle derfor 
gerne møde op her, med et stærkt mandat fra sin egen avlsforening i 
Slesvig-Holsten.  
 VJP i Hammelev den 10. april er fuldtegnet – 8 hunde. Alle 
tilmeldingsblanketter er underskrevet og sendt til Slesvig-Holsten.  

 
Beslutning:   
 
 
7-02-2021  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse: Der er 8 hunde tilmeldt i 5-klub vinderklasse på nuværende 

tidspunkt. Hvis der tilmeldes mere end 12 hunde, skal der bruges 2 
dommere.  
 

Beslutning:   
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8-02-2022  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   

  
Beslutning:  Alle præmierede hunde på schweissprøve skal have en bronzenål. 

Vi har nok krus til i år. Ved næste bestyrelsesmøde skal vi huske at 
tale om evt. bestilling af krus. 
 
AT/HZP skal være dokumenteret i DKK for at kunne stille i 
brugsklasse udstilling. Ida kontakter DKK. 
 

 
9-02-2022  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 2 norske og 2 svenske hunde er afvist til vores UT-prøver, da vi i år 

er fuldstændigt løbet over ende med tilmeldinger. Over 60 hunde var 
tilmeldt UT ved datoen for sidste tilmelding. Det er en yderst 
beklagelig situation, som bør drøftes på næste møde i 
Jagtbrugshunde.   
Hvis der er 5 hunde, tilmeldte til UT, så bør prøven starte kl. 07.00. 

 
Beslutning:   
 
 
10-02-2022 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:   
 
 
11-02-2022 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med møde med avlerne 
vedr. katarakt.   
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12-02-2022 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 
 


