
Program for møde med Aktivgrupperne 
 
Den 5. marts 2011 kl. 09.00 før Generalforsamlingen Hotel Hedegården, Vejle 
 
1. Velkomst – Hans Martin Christensen 
2. Koordinator opgaven i bestyrelsen  
AW (i denne omgang Heine da AW er bortrejst pga. arbejde i perioden 28/2 – 8/3, Anders laver et 
skriftligt indlæg til dette) 
3. Samarbejde 
Bestyrelse/Aktivgrupper og Aktivgrupper imellem 
-  Mere dialog mellem koordinator og de forskellige gruppe om hvad der foregår i de forskellige grupper  
-  Idekatalog til aktiviteter så de enkelte grupper ikke nødvendigvis skal starte fra nul hver gang 
-  Fællesarrangementer på de forskellige aktiviteter, så der bliver bedre deltagelse såfremt det var 

nødvendigt 
4. Nye hundeejere 
Hvordan fanger vi dem? / Hvordan får vi dem engageret 
-  Klik boks på hjemmesiden hvor eks hvalpe sælger, kasserer og andre kan indtaste navn og adresse 

/postnummer. Den pågældende aktivgruppe får automatisk besked og tager hånd om / kontakt til den 
nye hundefører. 

-  Brev – tilsendes pågældende fra aktivgruppe med aktuel aktivitets kalender, kort beskrivelse af gruppen 
samt kontaktinfo mv. 

-  Opfølgning – senest 3 mdr. efter brev kontaktes pågældende telefonisk så de kommer med 
-  Skal tilbyde aktivitet – Aktivgrupper med ”lavt blus”  SKAL henvise til lokal jagtforening eller 

lignende i området – så der sker noget for den nye hundefører 
5. Input fra aktivgrupperne 
Fra Aktivgruppe Storstrømmen – Kim Staal ønsker følgende taget op:  
- Hvad er Korthaarklubbens vision 
- Hvad er klubbens mål 
- Hvad er klubbens strategi for at opfylde målene 
6. Avlsmål 
Debat om der skal laves nogle avlsmål, KG, HTJ og AW har haft indledende tanker mv. men ønsker 
Aktivgruppernes meninger med i overvejelserne. 
7. Andet  
-  Arrangementer kun for ”piger” i lighed med Ruhaarklubben 
-  Avler vi de rigtige hunde til ”alm. jagtbrug” 
-  Er vi synlige nok på prøver andet end markprøver og kommer vi derfor til at få et forkert image 
-  status nye prøver VJP, HZP og Derby 
-  Fælles Familiedag i 2011??, Hvor og hvem ….. 
 
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 11.00 – der skulle være stof nok til en fin debat. 
 
Referat: 
1. Hans Martin bød velkommen til en dejlig stor flok repræsentanter for de forskellige aktivgrupper ca. 30 
personer. 
 
2. Anders havde pga. fravær lavet indlæg gengives her. 
Da der på bestyrelsesmødet medio 2009 blev besluttet, at der skulle være en funktion som aktivgruppe 
koordinator, var det med en sund skepsis at jeg sagde ja. 
Intentionen er god nok, nemlig at alle de forskellige aktivgrupper kunne henvende sig til én person i 
bestyrelsen. Denne person kunne således være bindeleddet mellem bestyrelsen og aktivgrupperne. På den 
måde ville man kunne undgå, at afstanden mellem bestyrelsen og aktivgrupperne og dermed 



medlemmerne ikke ville blive for stor. Samtidigt ville man kunne forhindre at bestyrelsen eksempelvis 
sad og besluttede noget, som var ude af trit med de menige medlemmers interesser. 
Derfor så jeg meget frem til at der skulle være et møde for sidste generalforsamling. Dette blev desværre 
aflyst pga. manglende tilmelding. 
Personligt synes jeg det var en skam, men sådan er det. Jeg syntes bestemt ikke at funktionen kører godt 
og det er også min egen skyld. Som jeg også har skrevet i indkaldelsen er det heller ikke godt nok efter 
min egen standard. 
Hvis Aktivgrupperne mener at funktionens opgave eksempelvis er at komme med færdigpakkede 
arrangementer, som man frit kan benytte til sin aktivitetsplan, så er det ikke mig. At få tingene til at køre 
gøres i fællesskab og gennem samarbejde – Aktivgrupper og bestyrelse imellem. 
Hvordan gør vi det så bedst muligt? 
Jeg vil foreslå, at jeg mere aktivt kontakter de enkelte grupper en gang hver ½ år eller hvert kvartal – med 
en ringerunde og får en snak om, hvad der sker i de forskellige områder. Så er der en fra bestyrelsen der 
ligesom har fingeren på pulsen. Det kunne være at en aktivgruppe havde lavet et arrangement der kan 
bruges andre steder i landet. 
De andre ting kan være idekatalog, fællesarrangementer af større eller mindre karakter m.v. 
Kom med jeres meninger og tanker til Aktivgruppemødet – så vi kan få gang i noget. 
 
Oplægget blev herefter debatteret.  
Uffe Søndergaard: Bestyrelsen skal være mere udfarende – tage kontakt og høre hvad der rører sig. 
Villy Andersen: Hvor tit viser bestyrelsen ansigt ved forskellige arrangementer i aktivgrupperne. Det 
kunne ønskes bedre. 
Kim Staal: Send en føler ud – hvad sker der, hvad kan bestyrelsen bidrage med. 
 
3. Aktivgrupperne ønsker et oplæg til ideer – idekatalog. Skal søge oplysninger hos hinanden 
aktivgrupperne imellem. Gerne et årligt møde – a la det i dag – i forbindelse med generalforsamling. Hvis 
der et år ikke er tilslutning nok, så kan man aflyse. Hvor stor en del af medlemmerne der deltager i 
aktivgruppernes arrangementer ved man ikke. Medlemmerne shopper de tilbud de netop på det tidspunkt 
har brug for. Aktivgrupperne er ikke de eneste der laver arrangement, der er mange om buddet bl.a. 
jagtforeninger.  
 
4. Man kunne overveje om der skulle være gratis medlemskab af Korthaarklubben når man køber en 
hvalp. Det vil koste ca. kr. 25. – 30.000 pr. år. Er der økonomi til det, måske nu, men hvad på længere 
sigt. Nogle aktivgrupper tager kontakt til nye medlemmer, når hjemmesiden 1 gang om måneden er 
opdateret med nye medlemmer, og fremsender program fra aktivgruppen. Det ønskes at alle aktivgrupper 
tog den ide op. Aktivgrupperne kunne melde ind hvor der i deres områder er jagttegnskurser, så vi kunne 
sende Info-materiale til de nye jægere. Forslag om at aktivgrupperne tager kontakt til 
jagttegnsunderviserne og få lov at komme og fremvise vores race. 
 
5. Kim Staal fra Aktivgruppen Storstrømmen havde til dette punkt lavet et rigtig flot Power Point 
præsentationsprogram og uddybede i tekst og billeder sine tanker. Tak til Kim for et godt indlæg. Kurt 
Grün havde ligeledes lavet et oplæg om ”Hvad ønsker vi os af den korthårede hønsehund” sluttende med 
et oplæg til et spørgeskema der kan bruges på klubbens hjemmeside. Dette arbejdes der videre med. 
 
6. Formanden refererede til klubbens formålsparagraf som stadig er lige aktuel og til gældende 
avlsvejledning. Rigtig god debat omkring tidligere indlæg og avl. 
 
7. Tiden er meget fremskreden, vi er nødsaget til at begrænse os nu. 
Flere af punkterne under dette punkt har været berørt under tidligere debat. 
Bestyrelsen ønsker at der afholdes familiedag ca. hvert 3 år. Ønsket kunne være at det gik på skift mellem 
aktivgrupperne eller større regioner – Jylland – Fyn – Sjælland. Hvis man er interesseret i at afholde et 



sådant arrangement så kom endelig på banen, bestyrelsen er selvfølgelig klar til at være med til at 
arrangere. 
Enige om at der var stof nok til yderligere debat, men så er der jo også noget at tage op næste år. Enige 
om at det var godt at afholde møde med aktivgrupperne i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
Formanden takkede for den store deltagelse og den gode debat, der er fremkommet ønsker som der kan 
arbejdes videre med. 


