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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 9. september 2018 ved Odense 

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

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Europaudstillingen 

a. Status på tilmeldinger 
i. Ca. 6000 tilmeldinger indtil nu med Danmark, Tyskland, Østrig og Schweiz. 

ii. Øvrige lande er ikke tilmeldt digitalt og derfor afventes det med den endelige optælling af 
papirtilmeldinger. 

b. Sygestald 
i. ADN undersøger med Willy, om vi skal levere bure til sygestald. 

c. Bure / bukke 
i. Vi kommer til at mangle nogle bukke. ADN undersøger mulighederne for at få produceret 

nogle flere bukke, som kan sælges efterfølgende. 
d. Økonomi 

i. Antallet er dyr er stadig behæftet med en vis usikkerhedsmargin, men vi forventer 
omkring de 7000 kaniner, som der er budgetteret med. Vi ved ikke med høns og duer 
endnu, men der mangler nok marsvin og fugle i forhold til, hvad der oprindeligt er 
budgetteret. 

3. Projekt Kælekanin 
a. LA har forsøgt omkring 10 gange at ringe ind til afdelingen for Projekttilskud hos Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen, men uden at det er lykkedes at komme i kontakt med nogle, som kan svare på de 
spørgsmål vi har ang. brugen af de penge, som vi har fået tildelt fra Dyrevelfærdspuljen. 

b. Vi har besluttet, at betale pengene tilbage til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, da vi ikke kan få svar 
fra styrelsen med de spørgsmål vi har, vedr. at brug af pengene og vi derfor mener, at det er for 
risikabelt at bruge dem som ønsket, da vi risikerer at skulle betale pengene tilbage, hvis de er 
brugt forkert. 

4. LU 2019 
a. TC har fremsendt oplæg til kontrakt til arrangørerne. 
b. ADN har feedback til kontrakten fra arrangørerne, som vil blive rettet til. 

5. LU 2020 
a. Djursland arbejder på en ansøgning på LU 2020. HB afventer at modtage ansøgningen. 

6. Avlerkatalog 
a. LA efterlyser at man kan komme i avlerkataloget, selvom man ikke har udstillet på seneste LU. 

Det blev aftalt, at man via en formular på DK’s hjemmeside kan melde ind senest 10. februar, hvis 
man ønsker at være med i avlerkataloget og ikke deltager i LU. Dette koster 50 kr. pr. variant. 

b. Slagtekaniner og kælekaniner skal også være med. 
c. RB arbejder videre med formular til avlerkatalog. 

7. Hovedkontoret og medlemstallet 
a. Der har været problemer med udsendelse af rykkere og derfor er der ikke helt sikkerhed for 

medlemstallet. 
i. RB indkalder til telefonmøde med KH, Kate og Michael Vesterskov, for at få procedurerne 

på plads for udsendelse af rykkere. 
ii. Efternote: RB har snakket med Kate, som allerede havde snakket med Michael om det. De 

har aftalt, at Kate arbejder på at få styr på restancer i Economic, da der tilsyneladende er 
noget, som er kørt skævt der. Kate vil gennemgå lokalforening for lokalforening og kigge 
på dem, som er i restance og hun vil så løbende sende en liste over dem der skal rykkes til 
Kenneth. 
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b. Salg af afkostattester fra hovedkontoret skal slettes fra hjemmeside og tidsskrift. Disse er nu kun 
til download på kaniner.dk. KH giver besked til Allan (hjemmeside) og Helle (tidsskrift). 

8. Økonomi omkring hopbøger etc. 
a. Penge der kommer ind på hopbøger, er reserveret til hop, men pengene må gerne flyttes over på 

hovedkontoen fra hopkontoen til hvert nytår. RB skriver til Kate vedr. dette. 
9. Kaninhopdommerklubben 

a. Der er endnu ikke blevet afholdt valg af 2 medlemmer til Hopudvalget via 
Kaninhopdommerklubben. Dette var forventet at blive afholdt i sommeren 2018, da det afholdes 
hvert andet år og seneste valg var i sommeren 2016. HB afventer at dette bliver gennemført. 

10. ”Vores Levende Hobby” i Forum på Frederiksberg 
a. Midt- og Vestsjællands Kaniner deltager i pr. arrangement i Forum i sidste weekend i september 

på vegne af DK 
11. Deltagelse fra Tyskland 

a. Det er ikke længere gældende, at medlemmer i udenlandske søsterforeninger ikke kan deltage i 
danske udstillinger.  

b. Standarden siger følgende: ”Udstillerne skal være medlem af en officiel kaninorganisation, og skal 
være ejer af de udstillede kaniner. For produkter gælder, at udstilleren både skal være ejer og 
producent af produkter.” 

12. GDPR 
a. LA har snakket med Lena vedr. GDPR. Lena har nogle input til dette og LA afventer modtagelsen 

af dette. 
13. Næste møde 

a. Telefonmøde/Skypemøde i sidste halvdel af november, evt. i starten af december og igen i januar.  
b. Fysisk møde den 6. eller 7. april 2019, som forberedelse til repræsentantskabsmødet. 


