
 

 

Referat fra HB-Møde den 3. april 2020 
 

Mødet blev holdt som et skype møde. 

Deltagere: Torben Christensen (TC), Bent Knudsen (BK), Lars Sørensen (LS), Bent Jensen (BJ), 

Anton Dam Nielsen (ADN), Lone Arildskov (LA), Jesper Tranberg (JT), Susanna Kristensen (SK) 

Referat: SK 

 

Repræsentantskabsmødets afholdelse. 

• Mødet den 3. maj bliver aflyst. Mappen skal færdiggøres og sendes ud på e-mail til 

repræsentanterne. De repræsentanter der ønsker den i papirformat, kan rekvirere den på 

hovedkontoret. Øvrige kan hente den på hjemmesiden. 

• SK afbestiller lokaler. 

• TC laver opslag på FB og hjemmeside, og forfatter et skriv der kan sendes ud til 

lokalforeningerne. 

• Der sættes ikke dato på nyt møde endnu. 

 

Formandens beretning. 

• Ønske om at der skal lidt mere fokus på, at vi ikke ligger under for pres fra andre 

organisationer, der ønsker alle kaniner ud at gå i store løbegårde eller have flere m2 store 

bure. Vi skal gøre det godt for vores kaniner, og vi skal være bedre til tale vores sag. 

• ADN spørger ind til formuleringen omkring LU2019. TC retter til. 

 

Udvalgsberetninger. 

• Ingen kommentarer til de der er modtaget. 

 

Regnskab. 

• Flot regnskab. Dog skal der holdes fokus på udbetaling af diæter og kørsel ved LU og 

repræsentantskabsmødet. 

• Vesterskov har forslået at det der står som hensættelser i regnskabet, blot går ind i driften. 

Det er alligevel driften der skal betale foreningens udgifter, f.eks. dommerkursus og 

genoptryk af standard. 

 

Forslag til repræsentantskabsmøde. 

• Der er ikke kommet forslag til behandling. 

• Forslag fra HB omkring kontingentandele – TC laver og sender til SK. 

• Forslag fra HB om at formanden fremover vælges for 1 år. TC udarbejder og sender til SK. 

• Forslag fra HB om at stoppe med hensættelser. TC udarbejder og sender til SK 

 

Budget 2021. 

• Stampeudvalget skal tilføjes. Og der skal sættes 2000kr af til porto. 

 

 

Valg. 

• Formanden TC modtager genvalg. 

• LA Modtager ikke genvalg 

• ADN Modtager genvalg 

• BJ Modtager genvalg 



 

 

• Suppleant Rasmus Bjerner og  

• Revisor Henrik Dyekjær Madsen 

• RevisorSuppleant 

 

Tilbud på tryk af blad. 

• Vi har fået et tilbud fra Kolind Bogtrykkeri på vores blad. Tilbuddet er på tryk i en 

kraftigere kvalitet, som vil forhøje vores portopriser væsentlig. Så det er ikke interessant. 

 


