
 

 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 9. april 2017 hos Rasmus i Horsens 

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Rasmus Bjerner (RB), Lars Sørensen (LS), Bent 
Jensen (BJ), Erik Rasmussen (ER), Michael Christiansen (MC) og Susanna Kristensen (SK) 
Referent: RB 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen 

a. Godkendt. 
2. Regnskab og økonomi 

a. Regnskab for 2016 
i. Regnskabet ser fornuftigt ud og viser et overskud 18.500 kr. på trods af et 

udfordrende 2016. 
b. Budget for 2018 

i. ER havde medbragt oplæg til budget for 2018, som blev gennemgået, diskuteret og 
justeret post for post. 

ii. Salgskontorets og dermed DK’s fortjeneste på salg af bedømmelseskort er stærkt 
faldende, fordi flere og flere udstillinger bruger udskrevne bedømmelseskort. HB 
har derfor et forslag til repræsentantskabsmødet om, at der pålægges en afgift til 
DK på 1 kr. pr. dyr på udstillinger, hvor der bruges udskrevne bedømmelseskort. 

c. Udarbejdelse af regnskab 
i. Jens er ikke længere ansat ved Vesterskov Bogføring, men vi fortsætter uændret 

med at få lavet vores regnskab hos Vesterskov Bogføring. 
3. Repræsentantskabsmødet 

a. HB præciserer, at kørselsberettigede skal sørge for samkørsel, for at få fuld kørselstakst. 
Ved minimum 2 kørselsberettigede i bilen, er der fuld dækning. Ved 1 kørselsberettiget i 
bilen, betales der halv takst. 

b. Dirigentposten blev debatteret. CP forespørger. 
c. CP giver en kort gennemgang under HB’s beretning. 
d. Der nævnes ikke noget under udvalgene, med mindre der er spørgsmål til dem. 
e. Regnskab: Carsten aftaler nærmere med Michael ved Vesterskov Bogføring om 

fremlæggelse af regnskab. 
f. Indkomne forslag: 

i. Forslag fra Viborg omkring præmiering: 
1. HB støtter ikke op om forslaget, men vil igangsætte en undersøgelse vedr. -

nyt præmieringssystem. 
2. Det kan overvejes i nogle tilfælde at bruge gøre større brug af klasse C. 
3. Der arbejdes videre omkring nyt præmieringssystem. 

ii. Forslag fra Holbæk vedr. dommere ved LU: 
1. HB støtter ikke forslaget, da det ikke vedrører vedtægter, men er en del af 

den kontrakt, som DK har med dommerne. 
iii. Forslag fra Bornholm vedr. billige kontingent til unge over 18 år: 

1. HB støtter ikke forslaget, fordi det estimeres at koste DK minimum 15.000 
kr. årligt. 

iv. Forslag fra Skjern vedr. Stampemedlemmers deltagelse i hopkonkurrencen mini: 
1. HB støtter forslaget. 

g. Udnævnelser 
i. Indstillinger til priser/udnævnelser ved repræsentantskabsmødet blev behandlet. 

h. Forslag til næste års repræsentantskabsmøde: 26. maj 2018 



 

 

i. Vi skal omkring 1. februar næste år huske at informere om fristen for beretninger, som 
efter vedtægterne er 1. marts, så alle udvalgsformænd og specialklubformænd ved/husker 
det.  

4. Forsikringer 
a. Der er på det seneste blevet arbejdet hårdt på, at få præciseret de ting, der er blevet bragt 

tvivl om i forbindelse med DK’s forsikring. 
b. Der er dog fortsat flere uklarheder, som vi arbejder på at få afklaret med 

forsikringsselskabet og med hjælp ude fra. 
5. Pokaler og præmier ved LU 

a. Der var ved seneste LU tvivl om, om importerede dyr er præmieberettigede ved LU – både 
til ærespræmielisten og til racepokaler. De seneste mange år har det været sådan, at de 
ikke har været. 

b. For at udrydde fremtidig tvivl, blev vi enige om, at fremsætte følgende forslag til 
repræsentantskabsmappen: 

i. Alle kaniner, uanset om de er eget opdræt, opkøbt i Danmark eller importeret fra 
udlandet, er præmie- og pokalberettiget ved DMLU. Ejeren skal være medlem af DK 
for at kunne tildeles DKs vandrepokaler, herunder racepokal. Alle udstillere, også 
udenlandske, kan opnå ærespræmie. Dette er gældende fra og med DMLU 2018.  

ii. ER og LS laver udkast til forslag og sender det rundt til HB. 
6. Europaudstilling 

a. Carsten, Casper og Michael har været til et godt dommerkursus i Østrig 
b. Dommerkursus for ca. 120 EE-dommere afholdes i Oksbøl den 23.-25. marts 2018. Det 

forestås af Urban Harmann. 
c. Præsidiet kommer til Danmark den 29.-30. september 2018, hvor tilmeldinger på alle dyr af 

afsluttet.  
d. I sidste weekend i maj 2018 afvikles EE’s årsmøde / generalforsamling i Danmark. 
e. Vi har frasagt os at have gruppedommere fra Danmark, da vi ikke har så solid erfaring med 

Europastandarden. 
f. Fast tilmeldte Europadommere fra Danmark: Erik, Benny, Michael, Casper og Jørn. Fra 

Norge: Svein og Gullik. Fra Sverige: Stefan. Disse dommere er indstillet til at dømme ved 
EM 2018. 

g. CP er underskriver af det selskab der oprettes. 
h. HB har modtaget et forslag om, at Dommerkursus i 2017 og 2018 erstattes med et 

Europadommerkursus, så alle danske dommere kan blive europadommere. Dette kan ikke 
lade sig gøre, da der er fast regler for, hvordan man bliver europadommer. 

7. Tidsskrift 
a. Helle er kommet godt i gang med at opsætte tidsskriftet i tæt samarbejde med TC omkring 

indholdet og med RB omkring opsætningen. 
b. Ungdomsudvalget 

i. HB ønsker at ungdomsudvalget er behjælpelige med at lave 2 ungdomssider til 
hvert nummer af tidsskriftet 

8. IT-udvalget 
a. Der har været forslag fremme om at erstatte IT-udvalget med et Udstillings-udvalg, som 

beskæftiger sig med DK’s Udstillingsprogram. HB har drøftet dette og mener, at den bedste 
konstruktion er, at IT-udvalget fortsætter. 

9. DM/LU 2018 
a. Den flyttede dato for DM/LU 2018 blev kort drøftet. 

10. Næste møde 
a. 3. juni 2017 hos Carsten i Roskilde 


