
Referat virtuelt HB møde 13/6 – 2022 

 

Deltagere: Bent Knudsen (BK), Jesper Tranberg (JT), Lars Sørensen (LS) Mogens Hollensen 

(MH), Bent Jensen (BJ), Louise Møller (LM), Michael Ostermann (MO), Gitte Ostermann (GO) 

 

1. Godkendelse af sammenlægning af Hjørring og Frederikshavns lokalforeninger. 

Sammenlægningen under navnet Vendsyssel Kaninavlerforening blev godkendt. Når 

endelige lokalforeningsvedtægter er udarbejdet, skal disse fremsendes til HB for endelig 

godkendelse. 

 

2. Sammensætning af udvalg. 

Der blev aftalt få enkelte ændringer til udvalgene. MO tager fat i berørte og udarbejder 

endelig oversigt når der er talt med alle berørte af ændringerne. 

 

3. Burkrav ved DM i hop. 

Anmodningen fra Vejle Kaninavlerforening blev drøftet. Det støttes at der kan holdes DM 

i kaninhop uden burkrav, såfremt kaninerne har adgang til vand og at der føres 

regelmæssigt tilsyn med den. Tilsynsansvaret påhviler den for stævnet hopansvarlige. 

 

4. Regnskab for første kvartal 2022. 

Regnskabet blev kort drøftet og det konstateredes, at der er overensstemmelse mellem 

regnskabet og budgettet. 

 

5. Drøftelse af forslag om skift til nyt regnskabssystem. 

Der blev enighed om at arbejde videre med forslaget omkring overgang til nyt 

regnskabssystem. Endelig beslutning kan tages af Forretningsudvalget. 

 

6. Flytning til nyt Webhotel for mailadresser, hjemmeside, ny stambog og 

udstillingsprogram. 

HB har modtaget orientering fra Rasmus Bjerner omkring nogle observationspunkter i 

forbindelse med flytning til nyt Webhotel. IT udvalget bør arbejde videre med 

problemstillingerne. 

 

7. Status på ny hjemmeside og stambogssystem. 

BK gav en status på den nye hjemmeside. BK, MH og Michael Vesterskov Kristensen har 

besøgt udvikleren og synes hans oplæg ser godt ud. MO oplyste at Anton har planlagt 

det første orienteringsmøde og opfordrede at der aftales med Anton at der planlægge 

flere lokal orienteringsmøder. 

 

8. Status overlevering til ny Forretningsfører. 

Overleveringen er i gang, men præget af at det tager tid at få adgang til diverse 

systemer, bl.a. NETS, banken m.v. 

 

9. Gamle bedømmelseskort. 

Der er ikke meget efterspørgsel på gamle bedømmelseskort, men hovedkontoret har en 

del liggende. Det blev aftalt, at det skal opgøres hvad der er tilbage, hvorefter der skal 

gives frist for anskaffelse fra medlemmerne. Efter denne frist vil de resterende 

bedømmelseskort blive kasseret. 

 

10. Leder. 

BK laver oversigt over hvem som skal skrive leder til Tidsskriftet. 

 

11. Fastsættelse af næste møde. 



Næste møde afholdes virtuelt den 5. juli kl. 19:00 


