
Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 28. april 2012  
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 28. april 2012 kl. 11.00. 
 
1.  Velkomst ved formand Hans Martin Christensen 
2.  Valg af dirigent 
3.  Valg af stemmetællere 
4.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012, fastsættelse af kontingent 2012 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  
  Karl Georg Kristensen - modtager genvalg  
  Anders Wanstrup  - modtager genvalg 
8.  Valg af suppleant, på valg er 
  Allis Kiholm  - modtager genvalg 
9. Behandling af indkomne forslag 
  Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
10.  Eventuelt 
 
Referat: 
1.  Velkomst ved formand Hans Martin Christensen 
Formand Hans Martin Christensen bød velkommen til en rigtig stor forsamling (ca. 90 
personer), særlig velkommen til klubbens æresmedlem Henning Kromann. 
 
2.  Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Leif Anker Jensen. Valgt uden modkandidater 
Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. 
Korthaarklubbens vedtægter. 
 
3.  Valg af stemmetællere 
Valgt blev Jørgen Gregersen, Flemming Konnerup og Andreas Haugaard. 
 
4.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 
Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning. Beretning kan rekvireres hos 
bestyrelsen. Er offentliggjort separat på klubbens hjemmeside. 
 
Kommentarer til beretning: 
Der blev spurgt til hvalpeformidling, mente ikke der blev henvist til alle hvalpe. Mente heller 
ikke det måtte være aktive opdrættere. Hvalpeformidlerne gjorde rede for at der altid bliver 
henvist til 3-4 forskellige kuld. Meget få opdrættere vender tilbage med svar på, om de har 
solgt hvalpe ud fra anvisning. Mange hvalpekøbere ønsker ikke at køre for langt for at få 
hund. Forskel på hvilken afstamning de ønsker. 
Et medlem omtalte et læserbrev som ikke var blevet optaget i Jagthunden. Gennemgik 
forskellig korrespondance mellem ham og bestyrelsen. Dette kommenterede et andet 
medlem og sagde at dette krævede lidt ”efterskudsberetning”. Forklarede lidt om 
skudrædhed og om de hunde der havde deltaget på omtalte prøve, og hvor nogle af de 
samme dommere havde bedømt disse hunde på efterfølgende prøver uden at 
kommentere at de der var skudrædde. 
Et andet medlem gav udtryk for at han var skuffet over alt det ævl der kommer frem, 
betegnede det som usaglig, var glad for den bestyrelse vi har. 
Kommentar omkring møde med aktivgrupperne sidste år, et rigtig godt møde som måske 
skulle afholdes hvert år. Tak for bevilget trailer til Sjælland i forbindelse med PR. 



Spørgsmål omkring spørgeskema, meget interessant, spændt på at se resultatet. Spændt 
på svar omkring årbogen. Spørger direkte om beslutning. Håber meget den fortsætter. 
Ellen kommenterede på spørgeskemaet idet Birte og hun er ved at færdiggøre dette. 
Direkte på spørgsmålene omkring årbogen tyder det på, at der ikke er stor efterspørgsel 
fremover, idet det nu fra 2012 er muligt at læse kritikker fra markprøver på Hundeweb. I 
2012 er der solgt 160 stk., hvis dette tal falder til under 100 stk. er det spørgsmålet om den 
skal fortsætte. Dette vil bestyrelsen drøfte i forbindelse med færdiggørelsen af skemaet og 
evt. bringe frem på næste års generalforsamling. 
Herefter kom beretningen til afstemning. Der blev foreslået skriftlig afstemning. Resultatet 
var 77 ja, 3 nej, 7 blanke, I alt 87. Beretningen blev godkendt. 
 
Herefter var der frokost 
 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012, fastsættelse af kontingent 2012 
Punkterne 5 og 6 blev gennemgået under et. Bestyrelsen fastholder kontingentet på 
nuværende niveau. 
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, bl.a. henlæggelser, hvor et medlem ønskede at 
vide om det var af disse midler aktivgrupperne kunne søge tilskud, hvilket blev bekræftet. 
Et andet medlem foreslog, at de midler der står på en fastrentekonto blev investeret i sikre 
obligationer, som kunne give et større afkast. 
Herefter blev regnskab og budget godkendt 
 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  
  Karl Georg Kristensen - modtager genvalg  
  Anders Wanstrup  - modtager genvalg 
 
Der blev foreslået nogle personer til bestyrelsesvalg: 
Carl Kristian Thomsen, Dalmose og Jacob Andersen, Frederikshavn. 
Begge personer fortalte lidt om sig selv og hvorfor de ville stille op til bestyrelsesvalg. 
Herefter var der skriftlig afstemning mellem de 4 kandidater: 
Karl Georg fik 52 stemmer 
Anders W fik 47 stemmer 
Carl Kristian fik 41 stemmer 
Jacob fik 31 stemmer 
 
Karl Georg og Anders blev ud fra disse stemmetal valgt. 
 
8.  Valg af suppleant, på valg er 
  Allis Kiholm  - modtager genvalg 
Forsamlingen klappede og Allis blev derfor valgt uden modkandidat. 
 
9. Behandling af indkomne forslag 
Der var fremsendt 4 forslag til behandling. Disse var offentliggjort på klubbens hjemmeside 
den 21.04. så også her var vedtægterne overholdt. 
1. I lighed med gældende regler for opnåelse af championater (DKJCH, DKBRCH) for 
ruhåret og langhåret hønsehund jf. FMR kapitel 6, bør tilsvarende regler være gældende 
for den korthårede hønsehund, nemlig at vore hunde skal være HD-fri (A-B). 
For at opnå eksteriørchampionat (DKCH) bør betingelsen om HD-fri (A-B) ligeledes være 
opfyldt. 



Reglen bør træde i kraft snarest og skal gælde for hunde født i 2011 og fremover, så alle 
har mulighed for at få hunden HD-fotograferet, så tidligt som muligt efter at hunden er 
blevet 12 måneder gammel. 
 
Begrundelse: 
Korthaarklubben har sat betingelser for at vore hunde kan optages i avlsregisteret bl.a. 
ved, at HD status skal være kendt. 
Denne betingelse bør også være gældende for vore top-hunde, specielt fordi disse hunde 
må antages at blive brugt hyppigere i avlen. 
Uffe Jacobsen, Ringkøbing 
Forslaget blev stillet til afstemning: 1 imod, 3 stemte hverken for eller imod, et meget stort 
flertal stemte for forslaget. Dette skal nu sendes til DKK for endelig godkendelse. 
 
2.  Afskaffelse af udtrykket ”Den almindelige jæger” 
Det lyder grimt i mine ører. Roder den ”almindelige jæger” rundt på gulvet og er mindre 
kompetent eller hvad. Der ligger en enorm nedgørelse i udtrykket, og racen kan takke for 
at korthåren gennem tiderne er brugt på jagt og er blevet sorteret efter evner. 
Lene Sørensen, Langeskov 
Dirigenten konstaterede at vi ikke kan afskaffe nævnte udtryk og bad Lene kommentere 
det. Lene havde mere tænkt sig forslaget som debatoplæg og trak det som forslag. 
 
3. Jeg stiller forslag om, at udenlandske resultater på korthår avlet i Danmark, men med 
udenlandske ejere kan komme på hjemmesiden, så det er muligt at følge med i resultater 
af brugsegenskaber så bredt som muligt. Der sker handel over grænserne og vi må følge 
med. Det har ikke været muligt at få et tysk fuldbrugsprøveresultat VGP med 334 point 
som 2 års hund på Gomard’s Fox (ejer Bernd Koshyk, Tyskland) med på hjemmesiden, 
men det er helt ok at bruge meget spalteplads på at søge ammetæve for et kuld 
ruhårshvalpe. Hvordan er jeres strategi i klubben? Er det det berømte filter på ikke 
relevante blodlinier. 
Bestyrelsen fortalte at de, som man også kan se af bestyrelsesreferat, har besluttet at de 
resultater der kommer på hjemmesiden og i årbogen skal være resultater fra medlemmers 
hunde, dvs. udenlandske ejere der ønsker resultater optaget skal være medlemmer. 
Lene blev endnu engang opfordret til at skrive et indlæg til Jagthunden omkring dette. 
Lene kommenterede her også, at det var ment som debatoplæg og trak det som forslag. 
 
4. På egne vegne, samt på vegne af mine meddommere, Bjørn Hemme og Kaj 
Hedegaard, ved klubbens Derbyprøve 2011, forlanger jeg en klar, utvetydig og 
uforbeholden undskyldning fra vor formand, for utidig og fornærmende iblanding af vores 
dom, afsagt i enighed omkring skudrædhed af klar karakter, uden formandens 
overværelse af situationen. Underskrevet Otto Brunhøj Jensen, Løgumkloster, medlem af 
Korthaarklubben siden 1964 og autoriseret dommer siden 1972. 
Otto kommenterede og havde tidligere gennemgået sagen. Trak forslaget – betragtes som 
debatoplæg. 
 
10.  Eventuelt 
Her kan alt drøftes og debatteres, men intet kan vedtages. 
Karl Georg orienterede om tiltaget på Giveprøven med nye hundeførere. 10 personer 
deltog – 8 ekstra ville gerne deltage men kunne desværre ikke denne dag. Havde en rigtig 
god oplevelse med de nye, 3 havde udtalt ”at nu vidste de hvilken race de skulle vælge”. 
Der vil blive skrevet et indlæg til Jagthunden. Vi vil gentage dette initiativ. Opfordrede til at 
man i aktivgrupperne til familiedage tog dette op og introducerede til eksempelvis 
apportering og ræveslæb. Vil ligeledes blive praktiseret på Efterårsvinderklassen.  



Takkede sponsorerne der i årets løb har været på banen. 
Et medlem kommenterede lidt omkring indkøb af hunde af fremmed herkomst, mente man 
skulle holde lidt igen. Spurgte ligeledes ”har vi brug for hvalpeformidlere”? 
Et medlem opfordrede til gratis medlemskab for hvalpekøbere. 
Bestyrelsen kommenterede, at det er meget vanskelig at styre idet man ikke kan vide om 
de pågældende tidligere har været medlemmer. 
Vi har brug for hvalpeformidlere, sagde et andet medlem, som også opfordrede til, at man i 
aktivgrupperne opfordrer medlemmer til at blive dommere. 
Godt tiltag på Giveprøven udtalte en anden, måske skulle man betale 2 års medlemskab 
for nye hvalpekøbere. 
Herefter afsluttede dirigenten og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten for godt og veludført arbejde. 
 
Ordet blev efter aftale givet til Poul Bislev fra markprøveudvalget under DJU, som uddelte 
DJU nål til Hans Jørgen Krab for sin lange dommergerning. 
 
Uddeling af pokaler til de der havde opnået resultater hertil: 
Mest vindende på mark: Rie von der Jydebek ejer Uffe Søndergaard 
Mest vindende på udstilling: Bakkevænget H. Trolle ejer Allan Grundahl 
Bedste resultat på FUME: Kira ejer Kurt Grün 
Bedste resultat på fuldbrugsprøver: Bakkevænget H. Trolle ejer Allan Grundahl 
Bedste resultat på schweiss: Mille ejer Jacob Andersen 
Bedste resultat på DJ’s Forbundsmesterskab: Gomard’s Rex ejer Michael Johannsen 
 
Tak for et stort fremmøde, tak for i dag og kom godt hjem. 
 
 


