
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 14. februar 2016 hos Insero i Horsens. 

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Kjeld Nielsen (KN), Rasmus Bjerner (RB), 
Flemming Mønsted (FM), Lars Sørensen (LS) og Susanna Kristensen (SK), Jens Christensen (JC) ekstern  
regnskabsfører deltog under punktet Regnskab. 
Referent: SK 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 KN ønsker uddybning på punkter i dagsordenen fremover, så man har en bedre chance for at 

forberede sig inden mødet. 

Dette er taget til efterretning. 

 

2. Regnskab og økonomi 

 Jens fra Vesterskov Bogføring deltager. 

 CP fortæller lidt om de udfordringer der har været ved overgangen til det nye 

regnskabsprogram. 

 Der er planlagt revision lørdag på LU.  

 

3. Tidsskrift 

 Tidsskriftet kører fint med ny redaktør og nyt trykkeri. Papirtypen skulle gerne være på 

plads nu efter 3. blad, så vi også holder vægten under de 50g. Der er på trods af, at alle sider 

er i farver en besparelse på ca. kr. 2000 til trykning pr. udgave. 

  Derudover er portoen billigere da formatet nu ikke længere er "storbrev"  

 Der har været afholdt møde i kommunikationsudvalget den 17/1. Udvalget vil gerne 

synliggøre DK lidt mere ude i landet. Og vil fremover deltage i flere arrangementer.  

 Derudover arbejdes der med at lave en PR-stand til LU. 

 

4. Udstillingsprogram – IT 

 Det nye udstillingsprogram er testet både på Dværgkaninklubbens udstilling i Oksbøl, og på 

lokaludstillinger. Det fungerer tilfredsstillende. Der kommer løbende ønsker om 

forbedringer og tilføjelser. Disse noteres og kommer evt. med ved senere opdateringer. 

 Det er op til enkelte lokalforeninger om de vælger at køre med de nye bedømmelseskort 

eller vil bruge de gamle. Og der er ingen krav om at de nye kort skal i plasticlommer på 

burene. 

 

5. DM/LU2016, samt DM/LU2017 

 LU starter torsdag med aflevering af kaninerne. Der er tilmeldt omkring 1300 racekaniner 

og 2 kælekaniner. 

 Fredag eftermiddag ved den officielle åbning vil CP sige et par ord til Søren Jørgensen, som 

afsked efter 46 års arbejde som dommer for DK.  

 Hovedtaleren ved åbningen er Niels Rasmussen, formand for Danmarks 

Fjerkræavlerforening for Raceavl.  

 Med enkelt undtagelse var der enighed om at diæter for HB ved LU er: 

3 x overnatning + 3 x diæter til kost = kr. 1050 + kammeratskabsaften + kørsel. 

 Der er ikke kommet ansøgninger om afholdelse af DM/LU2017. 

Deadline er 1/4 for en ansøgning fra en lokalforeninger til afholdelse af DM/LU2017. 

Alternativt vil HB arbejde videre med det. 

   

6. EM i kaninhop 

 Der skal 2.-4. september være EM i Hop i Tyskland. I den forbindelse søger Hopudvalget 

om der kan betales tilskud på 500 kr./bil til at sende 6 biler med 3 deltagere i hver bil til EM. 



(maks 3000 kr.) Så vi kan være bedre forberedte når vi selv skal afholde EM i hop år 2018. 

Pengene skal tages af de øremærkede penge som kommer ind ved salg af startnummer til 

hop.  

Dette er bevilget.  

 

7. Europaudstilling 2018 

 Der er lavet budget af de 4 formand for EE 2018. Så kontra det tidligere budget regner CP 

med 0 kr. for kaniner. I budgettet er medregnet at en stor del af de udstillede kaniner sælges. 

 For at få udstillingen til at løbe af stablen skal der bruges ca. 100 frivillige total for de 

arrangerende forening, og de skal forvente at bruge en uge på det. For kaninerne vurderes 

det at det drejer sig om ca. 30 frivillige. Disse vil blive indlogeret og vil blive bespist. 

 Der efterlyses mere information fra Europaudstillingsudvalget nu, da det er nu man skal 

have medlemmerne gjort interesserede i udstillingen. 

 Næste møde med de øvrige foreninger omkring udstillingen er 16/4. 

 

8. Repræsentantskabsmødet 2016 

 Afholdes 21/5 i Ullerslev. 

 Det vil være muligt for kandidater at få lidt propaganda i TfK. 

 Der skal laves opgørelse over hvor mange prøvemedlemmer der bliver mere end 1 år. 

 CP ønsker beretning fra Ungdoms- og Stampeudvalg, Hopudvalg, Kommunikationsudvalg 

og Dommerudvalg inden 15. marts.  

 HB medlemmerne skal overvejer hvem der vil genopstille, og sende dette til 

forretningsføreren senest 15/3, så arbejdet med mappen kan starte op. 

 Vores kopimaskine er ved at være slidt, så der findes en løsning på, hvordan vi kan betale 

lidt for at få lavet vores kopier af mappen. 

  

9. Avlerkatalog 

 RB tager kontakt til Allan så vi kan få avlerkataloget online hurtigst muligt efter LU. 

 

10. Eventuelt. 

 Forslag fra det tidligere Kommunikationsudvalg om at uddele æresbeviser  til de der har 

været med i 25 år er lagt på hylden. Usikkerheden om indmeldelsen for mange er stor, og 

arbejdet med at få diplomer lavet er mere end vi kan påtage os nu. 

 Der har fra nogle lokalforeninger været ønske om at få udleveret pjecer til PR. Disse skal 

downloades fra hjemmesiden og printes af lokalforeningerne. 

 Der findes nogle plakater med racekaniner på, disse bedes udleveret fra Klaken igen. 

Plakater kan så anvendes til PR. og sælges på LU for 20 kr/stk 

 Nogle lokalforeninger opkræver kontingent. Det kan hovedkontoret ikke hjælpe med at 

administrere, men opfordrer til man orienterer om dette på lokalforeningens hjemmeside. 

 Rasmus har opdateret foreningsledermappen. Den sendes rundt til HB, som skal 

kommentere inden for en given frist. Derefter opdateres den på kaniner.dk 

 Medlemmer af HB ønsker fremover ikke længere at give fælles ærespræmie til LU, i stedet 

er det op til den enkelte at støtte som man har lyst. 

 Der er ønske fra SK om, at når der sendes mail rundt med f. eks referater, at man kvitterer 

for modtagelsen og godkender det skrevne, eller indsender kommentarer inden for fristen. 

 

Næste møde 9. april kl. 10 på biblioteket i Slagelse 

 


