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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2018 hos Lars i Odense 

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Rasmus Bjerner (RB), Lars Sørensen (LS), Bent Jensen 
(BJ), Erik Rasmussen (ER) og Jesper Tranberg (JT) 
Fraværende pga. barnedåb: Kenneth Hansen (KH) 
Referent: RB 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Økonomi og regnskab (bilag, udkast til årsregnskab 2017 sendes efterfølgende) 

a. Regnskabet har været forsinket, da flere har været underdrejet pga. DM/LU 
b. Hovedkontor, lokaleleje – der er noget der ser ud til at være konteret forkert 
c. Forslag fra HB på baggrund af 2017 regnskabet: Udbetaling af 25 kr. pr. medlem – pga. 2 gode år 
d. Fastsættelse af kontingent: 520 kr. - uændret, uden hensættelser 
e. Kate forespørger en liste over diæter m.m.:  

i. Det danske dommerkursus: Ingen kørsel. Sjællændere får bro. 
ii. Kørsel fra hjemmeadresse til udstillingen 

iii. RB laver oplæg til HB - resten af HB giver grundig tilbagemelding 
f. Budget 

i. RB laver et oplæg – resten af HB giver grundig tilbagemelding 
g. Europadommerseminar 

i. TC præsenterede fornuftigt regnskab. Derudover lidt udfordringer med betalinger fra 
enkelte deltagere. 

3. Forberedelse af Repræsentantskabsmødet den 26. maj. 
a. Sang: Sigfred: Nu går våren gennem Nyhavn 
b. Hædersbevisninger 

i. Dværgkaninklubben (ildsjæl) 
ii. Henrik (foreningsleder) 

iii. Kate (sølvnål) 
iv. RB laver diplomer 

c. Europaudstilling 
i. Willy deltager ved mødet 

1. DK betaler mad 
ii. Willy inviteres til at præsentere om Europaudstillingen lige før eventuelt – han kan evt. 

sende powerpoint til RB på forhånd 
d. Repræsentantskabsmapper 

i. Næste år skal man krydse af, om man ønsker mappen tilsendt på papirpost 
e. Udvalgsberetninger 

i. Der mangler enkelte beretninger 
f. Mad 

i. Vi bestiller smørrebrød, morgenbrød med kaffe og eftermiddagskaffe 
ii. BJ kommer med øl+vand. 10 kr. pr. stk. 

iii. Servering – Sydvestfyn har budt ind på at stå for det praktiske med servering osv. 
g. Forslag 

i. Udenlandske medlemmer kan være medlem i specialklubber 
ii. Forslag fra HB: Udbetaling af 25 kr. pr. medlem 

iii. Forslag fra HB: 12 kr. i bedømmelsesafgift i rabat til DM/LU 
1. JT kommer med oplæg til formulering 

h. Valg 
i. TC, ER, BJ modtager ikke genvalg 

4. Hovedkontoret 
a. Præsentation af Kenneth til tidsskriftet – RB kontakter Kenneth 

5. Dyrevelfærdsprojekt 
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a. Vi har fået penge bevilget… 
b. Vi arbejder på, om vi kan få noget samarbejde op at køre med Dyrenes Beskyttelse 
c. Det vil være godt, hvis nogle af pengene vil kunne bruges til at annocere for velfærd på DBA, Gul 

og Gratis, Facebookgrupper. 
6. Europaudstillingen 

a. Der er mange fra udlandet, som gerne vil hjælpe til, men der er stadig brug for danske 
medhjælpere der melder sig 

b. Mifuna: Sponserer foder, plastik, kortholdere 
c. Hop: 4€ pr. dyr, Tæpper 

7. Den veterinære situation, herunder karantæne forhold 
a. Forslag om afskaffelse af karantæne for myxomatosevaccine: Det vurderes, at der ikke er nogen 

risiko for smitte ved den eneste godkendte vaccine i Danmark. Karantænen for myxomatose 
vaccination afskaffes derfor. 

8. Eventuelt 
a. Landsudstilling 

i. Der er ikke p.t. nogen ansøgninger for DM/LU 2019 
9. Hjemmesiden 

a. RB skriver til Allan 
b. Hovedkontoret 
c. Billede af Kenneth 
d. De nye pjecer 


