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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 7. juni 2018 på Skype 

Deltagere: Torben Christensen (TC), Rasmus Bjerner (RB), Lars Sørensen (LS), Bent Jensen (BJ), Jesper Tranberg 
(JT), Lone Arildskov (LA) og Anton Dam Nielsne (ADN) 
Referent: RB 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Endelig godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 

a. De sidste korrekturrettelser til referatet blev indført, så det er klar til TfK. 
3. Status vedr. Europaudstilling: 

a. Torben: Jeg vil gerne, at alle tager ansvar i Europaudstillingen. 
b. Bure 

i. Torben har undersøgt, hvad der er af bure i nærområdet. Der kan samles 5.200 rum i 
Danmark, 1.500 i Sydslesvig og 2.100 i Osloområdet, i alt 8.800 rum. 

ii. Vi holder tilbuddet omkring flere bure fra Tyskland åbent indtil vi har det endelige 
deltagerantal og beslutter derudfra, hvordan det bedst går op med placeringer og priser. 

c. Anmeldelser 
i. Vi fastholder kontrakten med tyskerne omkring systemer til Europaudstilligen. Vi afventer 

databaser fra Rainer fra Østrig - han er tilbage fra ferie 14/6. 
ii. Første betaling er lavet til 1. juni på 2380€. Det forventes at den samlede pris bliver på 

omkring 60.000 kr. 
d. Økonomi 

i. Vi skal betale 176.000 kr. inden længe til halleje og PR. 
ii. Fodersponsorer med Mifuma. Vi får al foder til udstillingen. Der bliver fodret med 

foderbolde. Vi får plastik til rundt om burene. Vi låner plastikophæng til 
bedømmelseskort. Vi skal betale for ophæng, som ikke returneres. 

iii. Vi låner skåle af Fjerkræforeningen. Vi skal betale for skåle, som ikke returneres eller som 
er i stykker. 

e. Bedømmelse 
i. Benny er indstillet til at være “obman”, 

f. Medhjælpere 
i. Vi er på omkring 40 medhjælpere - vi skal gerne op på 60 personer mindst 

g. Næste HB-møde den 30. juni 
i. Vi vil høre, om Bent Knudsen kan være med. 

4. Udvalget 
a. Udvalg blev gennemgået justeret (se udvalgsoversigten) 

5. Forretningsfører 
a. Torben tager som ny formand en snak med Kenneth i den kommende uge, så vi får det hele til at 

glide. 
6. LU 2019 

a. Vi beder Lovudvalget om hjælp til udtalelse i forbindelse med ændringsforsalg vedtaget på 
repræsentantskabsmødet. RB sender til Henrik. 

7. GDPR 
a. Michael Ostermann laver en beskrivelse af GDPR i forhold til DK, som sendes til HB. Vi tager også 

en snak med Lena. 
8. Næste HB-møde 

a. Den 30. juni 2018 på Fyn 


