
 

 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 2. juli 2017 – afholdt som Skype-møde 

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Rasmus Bjerner (RB), Lars Sørensen (LS), Bent 
Jensen (BJ), Erik Rasmussen (ER), Jesper Tranberg (JT) og Susanna Kristensen (SK) 
Referent: RB 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen 

a. Godkendt. 
2. Økonomi og regnskab 

a. Susanna og Torben holder møde på torsdag med Michael Vesterskov. 
3. Situationen omkring VHD 

a. Der er en fast aftale om, at Fødevarestyrelsen kontakter CP ved bekræftede tilfælde. 
b. Når CP bliver kontaktet omkring mistanke fra kaninejer, anbefaler han dem at tage kontakt 

til dyrlægen for nærmere undersøgelse og evt. indsendelse. 
c. Fremover lægger vi ikke mistanker ud på hjemmeside og karantænezonekort, men kun 

bekræftede tilfælde, da der har været en del mistanker, som vi ikke har fået besked 
omkring, men som vi efterfølgende har fået svar om ikke har været positive. 

d. Vi afventer svar på mistanken fra Greve, som forventes indenfor den næste uge. Mistanken 
fra Gl. Holte er tilsyneladende ikke indsendt, så der meldes ud omkring dette samtidig med 
at der kommer svar fra Greve. 

e. Karantænezoner 
i. Herrested: Karantænezonen forventes ophævet den 8. juli 2017, såfremt der ikke 

har været nye tilfælde. JT kontakter hende for at høre nærmere. 
ii. Janderup: Der har fortsat været udbrud hos dem ved seneste kontakt den 19. juni. 

iii. Tjæreborg: Karantænezonen forventes ophævet den 20. juli 2017, såfremt der ikke 
har været nye tilfælde. 

4. Kommunikation i DK 
a. CP, TC, Allan, Signe og Lisa har haft et godt møde omkring fremtidig kommunikation i 

forhold til Kommunikationsudvalgets arbejde 
b. Der skal holdes tæt kontakt mellem Kommunikationsudvalgets og Veterinærudvalget i 

forholdt til sygdomsudbrud 
c. Kommunikationen består af: 

i. Tidsskrift 
1. TC og Helle kører tidsskriftet. 

ii. Kommunikation 
1. Intern 
2. Ekstern 

a. Hjemmeside 
i. Der arbejdes på en ny hjemmeside til Kaniner.dk 

b. Facebook 
c. Presse 

i. Signe er udvalgets presseansvarlige 
iii. PR 

d. TC videresender kopi af referat fra mødet 
5. Udvalgsoversigten og procedure for/i udvalgene 

a. HB opfordrer udvalg til halvårlig rapportering (omkring 1. september og 1. marts) til HB og 
referater fra udvalgsmøder tilsendt til HB. Udvalgsberetninger skal være sendt ind 1. marts 
i henhold til vedtægterne. 

6. Næste møde 



 

 

a. Skype-møde i august 
b. Møde 1. oktober hos Carsten i Roskilde 


