
Referat fra HB-Møde den 4. oktober 2021. 

 
Mødet blev holdt som et Zoom møde. 

Deltagere: Torben Christensen (TC) Bent Knudsen (BK), Mogens Hollensen (MH) Lars Sørensen 

(LS), Anton Dam Nielsen (ADN), Michael Ostermann (MO) Susanna Kristensen (SK) Jesper 

Tranberg (JT), fraværende pga it-problemer. 

Referat: SK 

 

Påmindelse om tavshedspligt. 

 

Referat fra rep mødet sendes rundt (TC), og kommentarer sendes til SK senest torsdag, det skal i 

TfK denne gang. TC varsler Helle. 

 

 

Nedsættelse af udvalg: 

 

• Forretningsudvalg: TC, BK, JT. Økonomiske dispositioner over 1000kr skal godkendes af 

forretningsudvalget.   

 

• Lovudvalg: MO (formand), Henrik Dyekjær, Poul Beith, Rasmus Bjerner.  

 

• Dommerudvalg: Michael Vesterskov Kristensen(formand), ADN, MO (valgt af 

dommerklubben, Louise Møller (valgt af dommerklubben) 

 

• Standard- og stambogsudvalg: Louise Møller (formand), TC, BK, Poul Erik Søndergaard 

(valgt at dommerklubben) MO (valgt af dommerklubben) 

 

• Bladudvalg: Ela Nørgaard(formand), Louise Møller, Ivan Rasmusen, TC.  

 

• Pokaludvalg: LS (formand) Bent Jensen, Helle Mathiasen, Jytte Knudsen 

 

• Landsudvalg: Benny Garly (formand) Svend Møller, Inge Andersen. 

.  

• Kaninhopudvalg: Rasmus Bjerner (formand), Janni Brenholdt, Aase Bjerner, Camilla Kirk 

Jensen, Marlene Bruhn, Charlotte Elleby. 

 

• Stampeudvalg: Anette Koch (formand), Rikke Fyrst, Line Frydendal. Bedømmelse af 

kælekaniner bør revideres rigtig godt og grundig. Da det er fuldstændigt ligegyldigt om 

kaninen feks har stritører eller ej. Udvalget bliver bedt om at komme med et udspil (MO) 

 

• It-udvalg: Rasmus Bjerner (formand), Allan Larsen.  

 

• Udstillingsudvalg: ADN (formand), Michael Vesterskov Kristensen, BK, Gitte Ostermann, 

Allan Larsen, SK.  

• Veterinær- og dyreetiske udvalg: Jørgen Larsen (formand), Jesper Tranberg 



• Arkivudvalg - Nyt udvalg: Bent Knudsen, CA Sørensen, Ivan Rasmussen. Udvalgets 

arbejde kan f.eks. være at registrere mange af de ting der er på Gl. Estrup. Og være 

kontaktpersoner hvis nogle medlemmer har noget der kan have interesse for foreningen at 

gemme. 

 

• Kontaktperson Europaforeningen: ADN ønsker at stoppe 

 

Referat fra Dommerkursus (MO) 

Blev afholdt som et en-dagskursus. Godt møde med en god stemning. Hovedemnet var schecke-

tegnede kaniner.  

Diskussion efter en henvendelse om meget høje point på en kanin. Det blev manet til jorden, da 

kaninen er bedømt med høje point af tre forskellige dommere 

Diskussion om en kanin med stort fradrag et sted, kan få 95 eller mere. Da kaninerne bliver bedømt 

punkt for punkt kan det godt lade sig gøre, hvis den er god på de andre punkter. 

Næste års emne kunne være afvigende hårstruktur. TC bifalder at der er et stort emne til kurset. 

 

Referat fra Europaforbundets generalforsamling (ADN) 

Generalforsamlingen lørdag formiddag 28 delegerede fra 15 lande. ADN laver et referat til TfK.    

 

Visioner for årets arbejde, bl.a. hjemmeside og Stampe 

• Nyt stambogssystem skal være færdigt og implementeret. 

• Hjemmesiden skal opdateres. Vi ønsker os en hjemmeside der taler til alle kaninejere, både 

medlemmer og ikke medlemmer. Så her kan man finde svar på pasning, fodring, racer, bure, 

sygdomme, hop, slagt og lige præcis alt det man har brug for at vide som kaninejer. 

Ligesom vi så fint fortæller i vores pjecer. Derudover skal der være et lukket område for 

medlemmerne.  

• STAMPE – Vi har fået to dygtige redaktører til at lave bladet. Der lægges et blad ud på 

hjemmesiden til fri download. 

 

Eventuel 

• Dommeraspiranter: Er der forslag så kom med et navn til HB. Så arbejder de videre med det. 

Der kan evt laves et møde på LU, hvor nogle dommere holder et lille møde i et forsøg på at 

rekruttere nye aspiranter. 

 

• HB valgt for 1 år: ADN, TC, BK, JT 

  

• HB valgt for 2 år: LS, MH, MO 

 

• Lederskibenter: 

o Nr. 10 2021 LS 

o Nr. 11 2021 TC 

o Nr. 12 2021 MO 

o Nr. 1 2022 MH 

o Nr. 2 2022 ADN 

o Nr. 3 2022 BK 

o Nr. 4 2022 JT 

 



• Næste møde: 5. december kl. 10 hos LS 


