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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2017 hos Carsten i Roskilde 

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

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen 

a. Godkendt. 
2. Økonomi og regnskab 

a. Der er desværre et fald på indtægtssiden, bl.a. på kontingenter, på stambogen og på annoncer til 
tidsskriftet. 

b. På udgiftssiden er der sparet en del. 
c. Der er brugt mere på Europaudstillingsudvalget end budgetteret, men det har været nødvendigt 

for planlægningen af udstillingen. 
d. HB skal være bedre til at inddrage udvalgsformænd til budgetlægning og efterfølgende efter 

repræsentantskabsmødet informere udvalgsformænd om budgettet. 
e. Solgte digitale startbøger i løbet af året er ikke fuldt konteret endnu. 
f. Portoen stiger fra nytår, hvilket betyder en årlig stigning på 3000 kr. 

3. VHD situationen 
a. Flere og flere vælger at vaccinere. Ofte ikke hele besætninger, men mere kernebesætningerne. 
b. HB har besluttet at afskaffe karantænezonerne, bl.a. pga. følgende betragtninger: 

i. Fødevarestyrelsen opgiver kommuner i steder for postnumre, hvilket gør det svært at 
opretholde zonerne. 

ii. Der er varierende forsinkelse på konstaterede udbrud, som ofte er 1-3 uger efter 
mistanken og indsendelsen. 

iii. Der skal laves et kort med konstaterede udbrud det seneste år, men uden zoner omkring. 
4. Hjemmesiden, kommunikation og besvarelser 

a. Hjemmeside og Facebookside – RB sender til Kommunikationsudvalget 
i. Hjemmesiden skal gerne være mere indbydende og de positive historier skal gerne 

udgøre en større del af historierne. Der skal bl.a. gerne være flere informationer om 
arrangementer, både før og efter de afholdes. 

ii. Pjecerne trænger til en opdatering. SK har været dem igennem og har en del rettelser til 
dem. SK sender rettelserne til RB, så dette kan medsendes. 

iii. HB vil gerne opfordre lokalforeningerne til mere information omkring lokale 
arrangementer, både før og efter, til DK’s hjemmeside og Facebookside. RB lavet et 
oplæg til TfK. 

iv. Det vil være godt med f.eks. en ugentlig opdatering, f.eks. hver torsdag, hvad der er af 
arrangementer i den kommende weekend, så vi gør mere reklame for lokalforeningernes 
arrangementer. 

b. Vi drøftede kort, hvordan henvendelser til sendt på e-mail til hele HB håndteres. Aftalen er, at CP 
svarer på henvendelserne og hvis der er noget der skal drøftes yderligere, svarer han, at det 
drøftes videre i HB. 

5. Europaudstilling 2018 
a. LE gav en grundig information til HB om status på planlægningen og samarbejdet omkring 

Europaudstillingen i 2018. 
b. Der var en længere snak om, hvad der er brugt af penge på planlægning m.m. indtil nu og hvor 

mange der skal bruges frem til arrangementet. 
c. SK laver et udtræk til HB og LE over, hvad der er forbrugt. 
d. LE udarbejder et opdateret budget og beskrivelse for det resterende af 2017. 
e. LE udarbejder et opdateret budget for beskrivelse for de forventede betalinger og udgifter i 2018 

inden selve arrangementet. 
6. DM/LU 2018 
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a. LE gav en grundig information til HB omkring den kommende Landsudstilling. 
b. Vedr. opkøbte dyr, så bliver der selvstændig præmiering for disse til det kommende LU. 

7. EM i Kaninhop 2018 
a. RB gav en grundig information til HB omkring arbejdet med planlægning af EM i kaninhop, som 

afholdes i pinsen 2018. 
b. Arbejdsgruppen der arbejder med arrangementet er fra Hopudvalget Rasmus, Aase, Janni og 

Karen. Derudover har Poul Erik Kristensen også med i planlægningen. 
c. Desværre er der lidt problemer i det Europæiske samarbejde omkring reglerne for EM i kaninhop, 

men der arbejdes på at finde en løsning. 
8. DM/LU 2019 

a. Der har tidligere været snak om rundt omkring, at der måske ikke skal afholdes DM/LU i 2019 
pga. Europaudstilling i samme halvår. HB har drøftet dette og er åbne overfor ansøgninger, hvis 
der er foreninger, som har interesse i dette, men der kan måske forventes lidt færre kaniner. 

b. TC skriver om det til tidsskriftet. 
9. Dommerkursus 

a. Det er efterhånden svært at få budgettet til at slå til, til 2 dages dommerkursus hvert år, da 
antallet af årligt bedømte dyr falder hvert år. HB har besluttet, at det fremover er ok, at der enten 
kun holdes dommerkursus hvert andet år eller at kurset nogle år kun er et endagskursus. 

10. Forsikringer 
a. Vi har undersøgt vores forsikringer på kryds og tværs, og jo dybere vi kommer, jo dårligere ser det 

desværre ud til, at vi er dækket. 
b. Vi har derfor besluttet, at forsikringer opsiges hurtigst muligt. SK kontakter dem. 
c. ER skriver til tidsskriftet omkring dette. 

11. Stampebladet 
a. Mange gør opmærksom på manglende Stampeblade og irrelevant indhold. 
b. Der er endnu ikke udkommet noget blad for 3. kvartal, selvom vi nu er i 4. kvartal. 
c. HB har besluttet at indsætte Camilla Thuesen som ny redaktør for Stampebladet. 
d. CP kontakter Ela og Camilla. 

12. Projektet ”Bedre velfærd for kaniner” 
a. Maria Gullestrup vil i samarbejde med DK lave en ansøgning til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

omkring projektet ”Bedre velfærd for kaniner”. 
b. CP har kontakten omkring dette og informerer HB, når der er flere informationer omkring 

projektet. 
13. Samarbejde med DLG og Land- & Fritid 

a. CP oplyste om, at DLG-koncernen ønsker at indlede et samarbejde med DK, hvor de 
sammensætter en foderblanding efter DK’s ønsker og giver rabat til DK’s medlemmer på køb af 
foder. Derudover ønsker de annoncer i Tidsskriftet. 

b. Ny foderblanding vil bygge på dialog med Erfagruppen med Jørgen Larsen som bannerfører og CP 
på sidelinjen. 

14. Artikeldatabase 
a. Vi har fået en henvendelse fra den Amerikanske artikeldatabase EBSCO, som ønsker at have 

Tidsskrift for Kaninavl med i deres database. 
b. HB har besluttet, at vi gerne vil være med under forudsætning af, at vi får et login til databasen.  
c. RB sender vores svar til dem. 

15. Henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp 
a. CP har fået en henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp, som forespørger at få en gratis annonce i 

Tidsskriftet for deres kampagne ”Giv et par kaniner”. HB har godkendt dette. 
16. Næste møde 

a. Da der ikke kunne finde en dato til møde i januar og starten af februar, blev det aftalt, at der 
holdes et aften-Skype-møde i januar. 

b. RB skriver rundt midt i december, for at finde datoen for mødet i januar. 


