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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr.4-2022 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 4. november 2022 kl.: 16:30 i Ejby-Harndrup jagtforenings klubhus 
 
Deltagere:  Carsten Lundhøj 
  Jens Jensen 
  Leif Hansen 
  Ida Thyssen 
  Gitte Becher 
  Hans Petter Lauridsen  
  Tommy Thomsen 
  Ulrich Kristiansen 
  Ove Nielsen 
    
Fraværende:   
         
Referent:   Ida Thyssen 
 

Referat: 
 
 
1-04-2022  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse:    
 
Beslutning: Der blev tilføjet et punkt 4 A, Katarakt 
 
 
2-04-2022  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
   
Drøftelse: Referatet blev gennemgået.  
    

CL har valgt ikke at reagere på DKK’s skriv vedr. 
naturnationalparker. Hundearbejde er vigtigere og tager meget tid. 
Det gælder både SJD’s bestyrelse, 5-klub og Jagtbrugshunde. 

 
Beslutning:  Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet 
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3-04-2022  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden:  
 
DJ holder møde med DKK vedr. etablering af egne prøver og 
uddannelse af egne dommere. 
 
CL deltog ikke på DKK møde pga. han ikke vil belaste klubben med 
bro- og kørselspenge til kørsel på Sydsjælland.  

  
DKK ønsker flere schweissprøve dommere. Vi har et emne der 
gerne vil være schweissprøvedommer, Carsten går videre med 
sagen. 
 
Der er etableret et avlsprøve udvalg i SJD og på sigt er det 
meningen Jagtbrugshunde.dk nedlægges.  
  
Schweissudvalg og avlsudvalg under SJD, forventes endelig 
godkendt på repræsentationsmøde den 8. november. 
 
Ændringer og korrektioner i Fælles markprøve regler skal også 
endelig godkendes på repræsentantskabsmødet den 8. november.  
 
 
Næstformanden:  

 
Kassereren:  
 
Pr dags dato er vi 178 medlemmer og et godt overskud. 

 
Der er store overskud på schweissprøver. 
 
Kontingent kan vi godt tillade stiger. Hævning på 50 kr. er for 
meget, men endelig beslutning tages på næste bestyrelsesmøde. 
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Sekretæren: 
 

Avlsudvalget:  
 
Ændring i avlsreglerne: Ved eksteriørbedømmelse skal der tilføjes 
et krav om, at hunden skal være ældre end 18 mdr. for at resultatet 
kan godkendes til avl. Hvis bestyrelsen behandler en ansøgning om 
dispensation ift. avlsreglerne, skal det tydeligt fremgå af 
bestyrelsesmødereferatet.  
 
Databasen er nede pga. opdatering - det tager lang tid. 
 
Den tyske avlsdatabase bliver ikke holdt ajour mere, men de er i 
gang med at udvikle en ny. 
 
Hvalpeformidleren:  
 
Carsten har hjulpet et medlem med kontakt i Tyskland, da han 
ønskede at købe en hund her.  
 
Bjørn Kjeldgaard har hvalpe på vej. 
 

 
4-04-2022 Planlægning af generalforsamling søndag den 26. februar 2023  
 
Sagsfremstilling: Sidste planlægning, forslag, Blocks mindepokal, 

Fuldbrugsprøvepokalen, nåle, jubilarer og det praktisk arrangement i 
Ejby hallen.  

 
Drøftelse:   
 
Beslutning: Der er følgende på valg til bestyrelsen, Carsten Lundhøj, Gitte 

Becher, Jens Chr. Jensen og Tommy Thomsen. De modtager alle 
genvalg.  
Som suppleanter foreslår bestyrelsen ved generalforsamlingen de 
nuværende suppleanter.  
Forslag til ordstyrer: Brian Visby Hansen  
Forslag til referent: Charlotte Bæk Lauritsen  
Gitte sørger for at arrangere amerikansk lotteri.  
Der skal søges sponsorer til lotteriet ved at annoncere efter dem på 
klubbens hjemmeside.  
Carsten laver årsberetningen.  
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Gitte laver 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 få 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.  

 
 
4a-04-2022 Katarakt. 
 
Sagsfremstilling: Det ser ud til at der nu kommer tiltag vedr. katarakt i Tyskland 
 
Drøftelse:  Carsten har været i kontakt med et par der ejer en tysk importeret 

hund. Hunden har i en alder af 6 år udviklet katarakt på begge øjne, 
så den var næsten blind. Den er blevet opereret på AniCura i Århus, 
efter ejerne var blevet rådgivet til dette af AniCuras specialist i 
øjensygdomme. Desværre endte operationen ikke godt og hunden er 
efterfølgende blevet aflivet. Dette er 4 tilfælde vi har kendskab til i 
DK, hvor katarakt har udviklet sig så voldsomt, at det gør alvorlig 
indvirkning på hundens evne til at se.  

 
  Der har 1. november været møde i DL-Verband, hvor katarakt har 

været drøftet, herunder hvilke tiltag DL-Verband vil indføre. Vi har 
kun mundtligt kendskab til hvad der foregik på mødet, men der 
skulle være restriktioner/tiltag på vej for at beskytte racen mod 
hunde med katarakt i fremtiden. Der fortages i øjeblikket en juridisk 
vurdering af forslag til restriktioner/tiltag, som beregnes 
offentliggjort i december udgaven af DL-Mitteilungen.  

 
Beslutning: Vi afventer og ser hvad DL-Verband har fundet frem til af 

restriktioner/tiltag og beslutter kort efter dette er offentliggjort, 
hvorledes vi i Langhårsklubben vil forholde os til sagen. 
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5-04-2022 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: John og Just og Carsten skal mødes, så må vi se, hvad de finder ud 

af mht. træning i Sønderjylland. 
 
Det er en god ide at bruge en hel dag med træning 2-3 gange, hvor 
der trænes i hvad der skal til for at bestå VJP/HZP eller UT/AT.  
 
Det er tydeligt at se, at der hvor avlerne går ind i sagen om 
uddannelse af deres hvalpe, der får vi også mange hunde uddannet 
og ført på avlsprøverne. Dette skal medtages i beretningen på 
generalforsamlingen som en opfordring til avlerne.  

  
Beslutning: På næste bestyrelsesmøde planlægges hvad vi kan tilbyde af 

træning. 
 
 
6-04-2022  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Samarbejdet fungerer fortrinligt. Det har kørt i 3 år nu, det er hver 

gang den samme gode oplevelse. 
 
 
Beslutning: Der planlægges med VJP og HZP i Hammelev igen i 2023.   
 
 
7-04-2022  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse:  Der afholdes repræsentantskabsmøde i SJD den 8. november. 

Dagsordenen blev gennemgået og drøftet.   
 

Beslutning:   
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8-04-2022  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Just Mikkelsen har sagt fra til at være prøveleder for 

schweissprøven i Sønderjylland fremover. Kan der arrangeres en 
schweissprøve i Midtjylland? HP undersøger sagen.  

 
Langhårsklubbens oplæg til de fremtidige prøver for de kontinentale 
hunde blev gennemgået. 

 
  

Beslutning: Hovedprøve 2023: Leif og Ove (prøveleder) afholder hovedprøven 
2023 den 5. marts med mødested på Dalbyover kro med max 3 hold 
Carsten laver oplæg til annonce. 

 
SJD-udstilling 2023: Weimaraner har bestilt Yrsa Møller Madsen til 
dommer, sammen med den sædvanlige ringsekretær. Vi accepterer 
også Yrsa Møller Jørgensen som dommer. I 2024 er Hans Bilde 
Sellerup bestilt som dommer. Vi accepterer også ham. 

 
Eksteriørbedømmelse er afholdes den 6. maj. Vi planlægger 
yderligere til næste møde.  

 
 
9-04-2022  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der har været afholdt møde i Jagtbrugshunde.dk, hvor der blev 

evalueret på de afholdte AT prøver. Der er kun 40% af de hunde der 
stiller på UT, som efterfølgende har deltaget på AT 

 
Den tyske temperamentsvurdering bliver oversat til dansk og skal 
bruges både til UT og AT. Dommerbøger og skemaer skal ændres. 

 
Beslutning: Langhårsklubben har budt ind med UT prøveterræner ved Ove 

Nielsen i Randers, Holger Pedersen på Samsø, Børge Wæverstrøm 
på Nordsjælland og Jens Jensen i Søndersø 
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10-04-2022 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:   
 
11-04-2022 Gennemgang af forretningsorden 
 
Sagsfremstilling: Forretningsorden er fremsendt og alle er bedt om at have læst den 

grundigt igennem. 
 
 
Drøftelse: Forretningsordenen blev grundigt gennemgået og ændringer 

besluttet. 
 
Beslutning: Carsten fremsender endelig version af forretningsordenen til 

bestyrelsen, når de aftalte rettelser er foretaget. 
 
 
12-04-2022 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes når vi kender udfaldet af tiltag ift. 
katarakt fra DL-Verband. 
 

 
13-03-2022 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 
 


