
 

 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 9. oktober 2016 på Slagelse Bibliotek 

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 dagsorden 

a. Ingen tilføjelser. Småsager tages til sidst. 
 

2. Økonomi og regnskab 
a. Halvårsopgørelsen ser umiddelbart mere fornuftig ud end samme periode sidste år, men 

der må forventes et fald i indtægter i bedømmelsesgebyrer (8000 dyr forventet for 2016) i 

andet halvår og også et lille fald i kontingentindtægter pga. VHD. 

b. Annoncer i tidsskriftet 
i. Vi skal gøre mere for at få annoncer i TfK., men vi skal også regne på, hvad der skal 

ind i annonceindtægter, for at det kan finansiere evt. ekstra sider i TfK. Vi overvejer 
at udpege en provisionslønnet til at skaffe annoncer – interesserede er meget 
velkomne til at henvende sig. 

ii. SK har undersøgt, hvad det cirka vil koste med 4 ekstra sider i tidsskriftet: 
1. 4 sider mere vil betyde en udgift til trykkeriet på 625 kr. 
2. Nu giver vi 6,65 kr./blad. Det vil stige til 12,50 kr. indland og til udlandet vil 

det stige fra 16 til 20 kr. 
3. Så i meget runde tal vil det koste godt 6000 kr. ekstra for 4 sider mere i et 

blad. Men kan vi sælge 8 x1/2 siders annoncer a 900 kr. kan det give lidt 
overskud. Priserne for annoncer står i TfK 1 - 2016. 

c. Repræsentantskabsmødet har været dyrere i år, fordi flere har fået udbetalt kørselstakst 
i. Vi skal skrive mere præcist omkring samkørsel for kørselsberettigede i forbindelse 

med indkaldelsen til næste års repræsentantskabsmøde 
d. Under udvalg har udgifterne til pokaludvalget været lidt højt pga. graveringer, nye pokaler 

og pokalkasser. 
e. Udgifterne til Landsudstilling skal gerne deles op med yderligere underpunkter i 

regnskabet, evt. som noter, så det er tydeligere at se, hvad pengene præcist er gået til. 
f. Mødeudgifter til Europaudstillingsudvalget må forventes at stige i de kommende år, hvor vi 

nærmer os Europaudstillingen. 
 

3. Den veterinære situation 
a. Der er konstateret VHD2 på Endelave og Bornholm. 
b. Der foreligger 2-3 prøver, som myndighederne og dermed også vi afventer svar på. 
c. Myndighederne er trætte af at blive kimet ned af kaninejere. Vi skal derfor holde os til, at 

det kun er landsformanden og formanden for vores veterinære og dyreetiske udvalg, som 
kontakter myndighederne for svar, status, m.m. i forbindelse med den aktuelle 
sygdomssituation. 

d. Det er Fødevarestyrelsen, som håndterer sygdommen. Det er Veterinærinstituttet, som 
håndterer undersøgelser. 

e. Vi henstiller til, at man tænker sig godt om mht. hvad man skriver på Facebook og andre 
sociale medier, så det giver et mere nuanceret billede. Der er mange der læser med på, 
hvad der bliver skrevet – også myndighederne. 



 

 

f. Vi har i fællesskab skrevet en udmeldelse omkring VHD til at lægge på hjemmesiden og 
Facebooksiden 

g. Der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. frivillig vaccination 
i. Gruppen skal undersøge hvilke vacciner der findes i Europa for myxomatose, VHD1 

og VHD2, hvilke der bruges hvor, hvilke priser de sælges til avlerne til pr. dyr og 
hvilke karakteristika/bivirkninger vaccinerne har og hvor ofte skal der revaccineres. 
Der skal være kildeangivelse på alt. 

ii. MC kontakter dem, som HB foreslår til gruppen.  
 

4. Kommunikation 
a. Flemming Mønsted har desværre trukket sig som formand for udvalget pga. travlhed på 

arbejdet og i den forbindelse har resten af udvalget også trukket sig. Vi er derfor på udkig 
efter interesserede til et nyt udvalg. 

b. Vi skal arbejde med at promovere vores Facebookside. RB arbejder med at prøve og få 
nogle Facebookkonkurrencer op at køre. 
 

5. Tidsskriftet 
a. SK, TC og Randi holder et møde, for at få snakket om arbejdsrutiner og hvem der sørger for 

hvad omkring tidsskriftet. 
 

6. Europaudstillingen 2018 
a. Bure i Tyskland er lokaliseret og der arbejdes videre med mulighederne omkring det. Der er 

lejet et center til medhjælpere og gæster i Herning. 
b. Der er lavet aftaler om et oplæg som indbefatter, som omfatter oprettelse af et fælles 

selskab for Europaudstillingen 2018 med separate bankkonti og ekstern regnskabsfører til 
at håndtere alt det økonomiske med budgetstyring, regnskaber, afregning osv. 

c. Der holdes fællesmøde den 18. oktober. 
 

7. LU 2017 
a. Jens Jørgen Nørgaard og Casper Jensen skal være fællesdommere ved LU 2017. 
b. Yderligere information om arrangementet er på trapperne. 

 
8. LU 2018 

a. Der laves en tekst til at sætte i TfK. for efterlysning af arrangører LU 2018. CP skriver tekst 
til TfK. 
 

9. Bortskaffelse af kaninaffald 
a. ER arbejder videre med at få undersøgt, om det er muligt at få fælles retningslinjer for 

bortskaffelse af kaninaffald i hele landet, da nogle kommuner ikke vil modtage kaninaffald. 
 

10. Økologisk kaninproduktion 
a. Projektet er nu i gang med de første slagtninger, der skal være en del af en 

kokkekonkurrence på Hotel og restaurationsskolen i Valby. 
b. Der er folk der arbejder på en ERFA-gruppe omkring slagteproduktion. Mere kommer om 

dette i novembernummeret af TfK. 
 
Næste møde den 22. januar. Derudover evt. telefonmøde, hvis der bliver noget, som bør drøftes inden. 


