
Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 16. 
februar 2019 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle  

  

1. Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmetællere (minimum 2 stk.) 
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent for det 
følgende år 

7. Valg af formand, på valg er Per K. Kristophersen - modtager 

genvalg.      

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Ellen Jørgensen modtager 
ikke genvalg Flemming Djarn modtager ikke genvalg   

Jørgen Christensen - modtager genvalg. Stiller op til bestyrelsen, 
bliver Jørgen valgt skal der findes en suppleant 

9. Valg af Revisor og revisorsuppleant. Revisor Uffe Jacobsen modtager 

genvalg Revisorsuppleant Steen Kirk Jensen       - modtager genvalg 

10. Behandling af indkomne 

forslag                                                               

                 
11. Eventuelt 

  
  

1.   Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen 

  

Formanden bød hjertelig velkommen på hans og bestyrelsens vegne. 
Herefter blev der holdt et minuts stilhed for de medlemmer, der var gået 

bort siden sidste generalforsamling. Samt særlig velkomst til de to 

æresmedlemmer, som var til stede. 

2.   Valg af dirigent 

  

K.K. Jensen fra DKK blev foreslået som dirigent og blev valgt uden 
modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet – 

den 08 dec. 2018 på klubbens hjemmeside, og i december nummeret af 

Jagthunden. 

Sekretæren, Flemming Djarn, blev enstemmigt valgt som referent.  



Dirigenten konstaterede, at der var 77 stemmeberettigede og 

stemmesedlerne blev kontrolleret. 

Dirigenten præsenterede sig selv og gjorde opmærksom på dirigentens 

rettigheder og pligter. Samt informerede om respektive udlev. 

Stemmesedler og forløb af generalforsamlingen. 

  

  

3.   Valg af stemmetællere 

  

Følgende blev valgt som stemmetællere: 

• Torben Hjardemål 

• Erik Petterman 

• Leif Jensen 

4.   Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 

Formandsberetning 16. FEB 2019 

 

Vi har igen en lille tilbagegang på antallet af medlemmer siden sidste 
generalforsamling, tallet ligger omkring 10. Til gengæld ligger medlemstallet i 

SJD stabilt. På trods af der er udsving i de enkelte hvalpetilgang holdes 
medlemstallet. 
 

Jeg har i det forgangne år haft den glæde at jeg igen har deltaget på prøver. 

Her har jeg mødt egne medlemmer og medlemmer fra de øvrige 
specialklubber. Jeg må sige at stemningen på de prøver jeg har deltaget i har 
været god også racerne imellem. Det er vigtigt at vi som hundeførere er 
positive og realistiske i vores egen bedømmelse af egne hunde. Der er ikke 

noget mere dræbende for en prøve end at deltagerne går nede bagved, 

surmuler og kommer mishagsytringer. Vi skal huske på at prøvelederen, 

terrænlederen og dommerne er frivillige og gør et stort arbejde for at vi kan få 
vores hunde bedømt. Derfor er væsentligt at vi hundeførere accepterer 

henvisninger og bedømmelser i den positive ånd de er givet. Selvfølgelig kan 

man være uenig, men gem det til aftenskaffen. Det er ikke fordi jeg har 
oplevet det selv, men det sker og vi skal undgå det. 
 

Med ca. 26 hunde, en opdrætsklasse og en avlsklasse tilmeldt Bredsten 

udstillingen, var det samme niveau som tidligere år. Der var god opbakning til 

morgenmad og grillarrangement så vi må sige det var en succes. Det var en 
god dag med hyggeligt samvær blandt ligesindede. Desværre havde 

bestyrelsen sat stor lid til vejrudsigten, den holdt ikke hele tiden. 
 

Vores markprøver i henholdsvis Give og Sønderjylland har også god tilslutning, 

de sidste mange år har det ikke været muligt lave to vinderklasser. Som 



reglerne er i dag, har det betydning for antallet af vinderklasse placeringer og 

ikke for hvor mange der kommer med til mesterskabsprøverne.  
 

Som noget nyt holdt vi i 2018 en familiedag. En dag med anerkendte prøver, 

grill frokost i terrænet, aftenspisning, amerikansk lotteri, overnatning og 
morgenmad, enkelte havde mindre overnatning end andre. Det var en vel 

tilrettelagt dag i høj solskin med hyggeligt samvær og de sædvanlige drillerier. 

En stor tak til dem der bar. 
 

I 2018 er der registreret 27 kuld, som sammen med import har givet 209 
hvalpe mod 232 registrerede korthaar i 2017. Der har i 2017 og 2018 været 

henholdsvis 26 og 27 kuld, men i 2018 har der været 6 kuld med 1-4 hvalpe 

hvilket selvfølgelig giver et underskud. 
 

Aktivgrupperne: 

I aktivgrupperne gøres der et stort stykke arbejde for den korthårede 

hønsehund og generelt er vi nogenlunde dækket ind. Der er stadig sorte 

pletter i det N-lige Jylland, til gengæld er Aktivgruppen Aalborg godt kørende, 
området omkring Viborg og Aarhus er stort set lukket. Fyn har været godt 

kørende i 2018, vi håber de bevare momentum i 2019. 
 

PR:  
Den PR der har været i årets løb, har hovedsagelig været gennem messer og 

skuer. 
 

Uddannelse: 

På sigt kommer vi til at mangle markprøvedommere, de er væsentlige for 
vores avl. Endvidere er det blevet besluttet at den enkelte dommer kan søge 
om at fortsætte som markprøvedommer efter det 70-tyvende år. I 2018 søgte 

Erling Pedersen om at blive forlænget.  Bjarne Jacobsen er stadig i gang med 

uddannelsen til markprøvedommer. 
Vi har stadig ingen der har udtrykt ønske om at blive eksteriørdommer, det 

syntes jeg stadig vi i den grad vi mangler. 
Ingen af klubbens medlemmer har søgt apporteringsdommer uddannelsen. 
 

Avlsarbejdet: 

Vi har heller ikke så mange HD-fotograferinger i år, 38 af slagsen hvoraf 3 er 

faldet for HD. 

Der er lavet enkelte avlsvejledninger i løbet året der er gået. 

I oktober måned gennemgik jeg de hvalpekuld vi havde fået på dette 

tidspunkt. Det der slog mig var, at 4 hanhunde på daværende tidspunkt var far 

til 41 % af vores hvalpe. Det blev heldigvis reduceret sidst på året. Dette 

sammenholdt med matadoravlsindekset finder jeg en smule bekymrende. Når 
matadoravlsindekset kommer på tale, hører jeg: ”Der er jo ikke nogen 



konsekvens ved at overskride det”. Matadoravlsindekset er der af en grund, så 

sker der vel ikke noget ved at såvel han- som tævehundeejere af egen vilje 

gør en indsats for at efterleve det. 
 

Samarbejdende organisationer: 

Som det sidste punkt efter generalforsamlingen vil jeg kort gennemgå den nye 

organisation, arbejdsopgaver og hvem der sidder i stillingerne.  

FJD er ophørt og bliver nedlagt med udgangen af februar når regnskabet er 
godkendt og derefter bliver midlerne overført. 

DJU har fået regnskabet godkendt med enkelte påtaler. Formanden for DJU 

ønsker ikke at bestyrelsen godkender regnskabet og anser sit arbejde for 

afsluttet. 
SJD er i gang, faktisk hold SJD’s bestyrelse det første møde i august. Derefter 

har der været en række møder hvor kanterne lige skulle pudses af. Nu er vi 

fremme ved gensidig forståelse og klar til køre. 
 

Det der har været vigtigt og godt i denne proces er at specialklubformændene 
har været enige om hvordan det skulle gennemføres. Dette gælder også de 

kommissorier der til de enkelte udvalg under SJD. Det betyder at 

kommissorierne er blevet ensrettet og at alle har lige vilkår. Det der er 
væsentligt her er, at det er medlemmerne i specialklubbernes penge der er 

tale om. 
 

Af væsentlige ændringer i prøverne forhold til sidste generalforsamling er, at 
de nye fuldbrugsprøveregler er trådt i kraft. Der vil her i foråret komme en 

høring i bestyrelserne om nye ræveslæbsregler. Det betyder at 
ræveslæbsreglerne bliver synkroniseret med fuldbrugsprøven, så der er en 

bedømmelse af slæbet og en bedømmelse af apporteringen. Vi skal i 
bestyrelsen så beslutte hvilken karakter der skal være gældende for at komme 
i avlsregisteret. 
 

For nærværende er følgende repræsentanter placeret i SJD’s udvalg. 

Dommerudvalget (DUV) 

Bjarne Axelsen 

 

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) 

Uffe Søndergaard 

Udvalget vedr. Hundeweb (WEB) bliver nok nedlagt og der bliver spurgt efter 

superbrugere. 

Birte Johansen 

Ellen Jørgensen 

 

Giveprøven: 

Igen i år havde vi en god prøve med ca. 100 tilmeldte hunde over to dage. Der 

skal lyde en stor tak til hjælperne som gør et stort stykke arbejde. Vi havde en 



hyggelig aften med god stemning hvor bl.a. jubilarerne blev hyldet på behørig 

vis. 
 

Øvrige markprøver, forår: 

Korthåren var rigt repræsenteret på forårets prøver med mange flotte 
resultater. Ca. 50% af de startende korthaar i foråret er blevet præmieret. 11 

hunde var udtaget til DKK mesterskabsprøve. Desværre var der ingen af de 

udtagne hunde der slog til på dagen.  
 

Klubbens efterårsvinderklasse: 

Klubbens efterårsvinderklasse blev igen i år gennemført i Sønderjylland, på 

terræner omkring Klovtofte og Rødekro. Prøven blev gennemført på gode 

terræner, hvor der var godt med fugle. Med 42 tilmeldte hunde der burde vi 
kunne præstere lidt flere. Spisning og afslutning var i gode rammer, alt var 

ved det gamle. 
 

Øvrige prøver, efterår: 

Efterårets udbud af prøver er stort, det er muligt at gå på prøve fra sidst i 
august til sidst i november. Korthåren har været rigt repræsenteret på 

prøverne og gjort det godt. 
Det samme gør sig gældende for vinderklasserne hvor vi placerede os således 

vi fik 7 korthår med til DM. Af de 11 hunde der var med over middag, var der 3 
korthår, som placerede sig således: 

1. vinder CK CACT, Danmarksmester opfylder hermed betingelserne til 
DKBRCH  

Sydvestjyden’s Gismo E F: Martin Pedersen, Gredstenbro 

 

5. vinder  

Petermann’s Okie O E: Erik og Kirsten Petermann, Holsted F. Erik Petermann 
 

6. vinder  

Bislevs Goss E: Pernille Hansen F: Per Morville Jensen, Dronninglund 

 

Fuldbrugsprøve/Slæb- og apporteringsprøver: 

Vores indsats på fuldbrugsprøven lader noget tilbage at ønske, det samme gør 

sig gældende for slæb- og apporteringsprøverne. Der sker fejl, når vi starter 

hundene på prøverne, som gør vi dumper og det er der plads til, men vi skal 

være bedst mulig forberedte når vi møder op. Nu tror jeg ikke medlemmerne 
stiller på fuldbrugsprøve uden at være forberedt, prisen taget i betragtning. På 

slæb- og apporteringsprøverne dumpede 27 ud af 48 korthår, hvilket ikke kan 

være tilfredsstillende. Vi skal træne og avle efter vores hund er en alsidig 

jagthund.  
 

Alt i alt har året været tilfredsstillende for korthåren også på championat siden 

med følgende hunde: 



 

Dansk Jagtchampion: 

DK16840/2014, DKJCH KLBCHS Bredsgaard's Oscar, Henry Jensen, Snedsted. 

DK07997/2012 DKJCH Tess, Jakob Albæk,Tim. 
 

DKBRCH: 

DK06846/2014 DKBRCH Sydvestjyden's Gismo Martin Pedersen, Gredstedbro. 
 

DKCH: 

DK00780/2014 DKCH Ørstedmark’s Cille, Gunnar Dahl, Aars 

DK11265/2014 DKCH INTCH INTCH(U)  Chitta, Tonny Lønne, Bredebro. 

DK00779/2014 DKCH Ørstedmark’s Cinne, Birte Johansen, Ulstrup. 
DK04283/2013 DKCH Duke, John Axel Smith, Hedehusene. 
 

KLBCHS 

DK06998/2016 KLBCHS Sydvestjyden's I. Kansa, Villy Andersen, Brovst 

DK07992/2012 KLBCHS Qato, Andreas Ørskov, Ringkøbing 

 

Der er optaget 2 hanner og 1 tæve i avlsregisteret. 
 

For mig har det været et begivenhedsrigt år hvor en stor del af min tid er gået 
med oprettelsen af SJD. Der har dog været tid til at komme på prøve og passe 

KHK. Som sagt syntes jeg man møder glade og positive mennesker. Som jeg 

har sagt tidligere føler jeg der er plads til uenighed og vi har skabt plads til 
vores race uanset hvor den kommer fra. I år er vores første år med gratis 

medlemskab det første år til nye hvalpekøbere. Det skulle gerne betyde at 
man møder nye medlemmer på prøver eller i aktivgrupperne. Disse nye 
medlemmer skal føres ind i denne nye verden, som vi alle finder så 

spændende. Jeg har tidligere, i en beretning gjort opmærksom på, at det er 

ligegyldigt hvilken stamme man går med bare det er en korthår. Uanset om 
hundene kommer fra Nord, Syd, Øst eller Vest så tag godt imod deres ejere vi 

har brug for dem – alt andet er dårlig stil. 

Bestyrelsen kommittet sig til at udgive årbogen, samtidig har vi sagt at 
smertegrænsen er 100 eksemplarer. Vi nærmer os denne smertegrænse med 

årets bestilling – 110 eksemplarer. Populariteten af årbogen skal stige såfremt 

vi skal blive ved med at udgive den. 
 

Jeg vil gerne ønske alle der har opnået gode resultater tillykke og sige tak, 
fordi I viser vores race frem. 

Jeg vil også gerne sige tak til dem der har ydet en indsats, stor eller lille, uden 

jer er der ingen klub. 

Skal vi rejse os og udbringe et trefoldigt leve for Korthaarklubben 

 

Dette var formandens beretning. 
 



Per Kaa Kristophersen 

Formand 

 

Herefter gennemgik dirigenten formandens beretning i 

hovedtræk,  
  

Der var følgende bemærkninger til formandens beretning: 

• Otto Brunhøj spurgte ind til de 4 hanhunde. Hvem er de hanhunde?  
• Replik Formanden. Havde ikke sine optegnelser med, men oplyste han 

kunne sende dem.  

• Roer Drue, stillede sig uforstående over for aktiviteterne på Fyn.  Han 

kunne ikke se, der skete noget?  
• Gitte Schmidt Pedersen, redegjorde kort for opstarten af aktivgruppen 

Fyn. 
• Replik Formanden. Oplyste at Peter Storm (FYN) ikke har været villig 

til at kontakte KHK mht. at tilbagebetale midler 

• Jørgen Christensen, aktivgruppen Fyn, bekræftede at det var rigtigt som 

Gitte oplyste. Man startede noget op på Fyn, efter en god start døde det 
herefter lidt ud, da der ikke er mange aktive Korthaars-folk på Fyn. 

• Gitte oplyste, at hun agtede at påbegynde apporteringsdommer udd. 

• Otto Brunhøj, oplyste at han havde modtaget en henvendelse fra DKK 
vedr. matadoravl på sin hanhund. Han oplyste, han agtede at fortsætte 
med at bruge sin hanhund, eftersom han kun solgte til udlandet. Han 

oplyste ligeledes, han ikke ville acceptere parringer fra ”danske hunde” 

• Replik Formanden. Mht. matador avl påpegede han, at når DKK 

opstiller retningslinjer/anbefalinger, bør vi i KHK anerkende disse både 
som opdrætter og som hanhunds-ejer. Fortsætter vi med at bruge af 

samme genpulje, vil vi på sigt formindske vores genpulje. 

• Johan Sørensen: Han oplyste han gerne stillede terræn til rådighed – til 
at træne fuldbrugsprøve i det ”Sydjyske”. 

• Birte Johansen: Birte oplyste at samtlige prøveresultater kan ses på 
hjemmesiden. 

• Villy spurgte om dato/deadline for at aflyse/stoppe med at lave årbogen. 

• Replik Ellen Jørgensen. Forudsiger at næste år er vi ikke på 100 stk.  
• Lene Sørensen spørger, Koster den penge?  

• Replik Ellen Jørgensen Den har givet underskud i mange år. Den giver 

ca. kr. 25000 i underskud årligt 

• Replik Formanden. Det er billigere at købe en årbog, frem for at betale 

til hundeweb.  

• Erik Petermann mener, det er et uvurderligt redskab for klubbens 
medlemmer. Han henstiller til, at hvis årbogen skal ophøre, bør dette 

tages op og besluttes på en generalforsamling 



• Replik Formanden. Kunne ikke love, at det blev en beslutning som 

tages på en generalforsamling, da en sådan beslutning ligger under en 

bestyrelses ansvar. 

• Otto Brunhøj: Han bakkede op om Erik Pettermans synspunkter. 

• Replik Formanden. Understregede, at bestyrelsen på ingen måde 

ønsker at droppe årbogen, men blot opfordrer til køb af årbogen, og 
derved undgår vi at komme under de 100 eksemplarer. 

• Tonni Lønne, hvad gør andre klubber? 

• Replik formanden. Kunne ikke svare på, hvad andre klubber gør.  

• Villy Pedersen vedr. prøvegebyrer, forslår at man skal sætte priser op på 
prøver, da han mente, at prøveledere etc. havde svært ved at få det til 

at hænge sammen. 

• Replik Formanden. Taler du om beløb for terrænpleje sættes op? Det 

er besluttet at i SJD i 2019 skal være økonomisk bevidste og derfor 
fortsætte som tidligere og derved sikre, at SJD kommer godt fra start. 

Fremadrettet kunne formanden sagtens forestille sig, at tilskud til 

terrænpleje blev sat op. 

• Johan Sørensen: Jeg opfordrer til, at vi fokuserer på de jagtlige prøver, 
med vores hunde. 

• Replik Formanden – var helt enig. 

 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 
  

  

5.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 
2018. 

  
Kassereren fremlagde regnskabet for 2018. 

• Uffe Søndergaard: Hvorfor fører i beholdning ind på/for 

aktivgrupperne, når vi ikke kan få fat i dem.  
• Replik Formanden. Man har ved utallige forsøg forsøgt at få 

disse midler retur uden held, og har nu fremført dette beløb 
som tab. 

• Erik Petermann: Hvorfor har vi ikke betalt kontingent til 

verdensforbundet iht. regnskabet. Han opfordrer til, at vi 
betaler det kontingent af hensyn til de ekvipager, som stiller i 

udlandet. 

• Replik Ellen Jørgensen - vi har ikke fået nogen opkrævning. 
Men vi er på deres liste over aktive medlemmer. 

  

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt, og dirigenten 

meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskab. 



 

6.   Fremlæggelse af budget for 2019, fastsættelse af kontingent 2019. 

• Ingen bemærkninger fra generalforsamlingen. 

  

Kontingent 2020. Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent.  
Dette blev vedtaget. 

  

  

7.   Valg af formand, på valg er for en 3-årig periode. 
  

                Per Kaa Kristophersen    - modtager genvalg.  Genvalgt 

 

8    Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode  
 

På valg er  

    Ellen Jørgensen og Flemming Djarn. Begge ønsker ikke genvalg. 
 

Opstillede til bestyrelsen. 
Jakob Sørensen  Valgt 

Jørgen Christensen  Valgt 

 

 

Valg af suppleant for en 2-årig Periode. 
 

Forslag Jeff Jakobsen. Valgt 

 

9   Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Revisor Uffe Jacobsen                           - modtager genvalg 

Revisorsuppleant Steen Kirk Jensen       - modtager genvalg 

Begge genvalgt 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



10. Behandling af indkomne forslag Forslag: 

På generalforsamlingen 2018 blev det med majoritet positivt vedtaget, at 

Korthaarklubben opretter er ’rødt’ hold for løbske tæver i ungdoms- og åben klasse på 
klubbens forårsmarkprøve. 

DJU´s bestyrelse har udarbejdet og vedtaget regler for dette på mødet den 
25.01.2018. 

Vi foreslår, at vi følger disse udarbejdede fællesregler, så korthårsejere ikke stilles 
ringere end medlemmerne i andre specialklubber. 

  Forslaget er synliggjort i nedenstående DJU-referat.  

Referat DJU-bestyrelse 25.01.2018 

5.5. Ansøgning om dispensation for løbske tæver på klubbers forårsmarkprøver 

 Efter en debat blev dette vedtaget. 

Reglen er herefter, at på specialklubbernes forårsmarkprøver kan der etableres et hold 

udelukkende med tæver i UK og ÅK, hvor løbske tæver kan deltage. Dette hold skal møde 
for sig selv. Ejere af tæver på holdet, der ikke er løbske, skal oplyses om, at der er løbske 

tæver på holdet, og de kan nægte at deltage på dette hold. Præmierede løbske tæver kan 

ikke deltage i matchningen om pokaler m.m. 

 
Med venlig hilsen 

Niels Korsbæk Nielsen 

Birte Johansen 

Kurt Grün 
Jørn Rasmussen 

• Niels Korsbæk & Birte Johansen redegjorde for deres synspunkter over 

for generalforsamlingen. 

• Formanden redegjorde ligeså for bestyrelsens synspunkter. 

 

FORSLAGET NEDSTEMT MED OVERVEJENDE STEMMEFLERTAL 

 

 

 

 

 

 

http://www.danskjagthundeudvalg.dk/index.php/referater/249--referat-dju-bestyrelse-25012018


11. Eventuelt 

• Tonni Lønne: vedr. avl - forslag om at nedsætte et ”avlsråd”, som 

kunne komme med et kommissorium om avlsanbefalinger. 

• Leif Jensen: opfordrede bestyrelsen til at indbyde aktivgrupperne til et 
årligt møde. Han var af den opfattelse, at der var lidt ”langt” til 

bestyrelsen. Med ønsket om en tættere dialog med aktivgrupperne. 

• Replik: formanden. Tager opfodringen op og var positiv. 

• Formanden: Henstilling til generalforsamlingen om at ”støtte op” om  

arbejdet i klubben. Bestyrelsen har i år brugt uforholdsmæssig mange 
resurser på at finde kandidater til respektive bestyrelsesposter etc. 

hvilket ikke er optimalt. Opfodring til alle om at deltage aktivt i klubbens 

arbejde. 

• Egon Andersen: Sender en hilsen fra Henning Kromann, som for første 

gang i 58 år ikke kan deltage ved dette års generalforsamling. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter han overdrog 

generalforsamlingen til formanden.     

Formanden takkede herefter K.K. for sin måde at afvikle samt styre 

generalforsamlingen. 

Herefter var generalforsamlingen slut, og man overgik til at dele pokaler 

ud. 

 

 

 
_____________________________    ______________________________ 

K.K. Jensen/Dirigent              Flemming Djarn/Sekretær  
 

 

 

 

 

 

 

 



Årets ildsjæl: Benny Fischer. 

 
 
 
Uddeling af pokaler mest vindende 2018. 

 



 

 



 

 

 

 


