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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 19. januar 2019 hos Torben ved Randers 

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

Dagsorden: 
1. Orientering fra DM/LU 2019 

a. På trods af lidt færre tilmeldinger end sidste år, ser budgettet fortsat godt ud. 
b. Bestyrelserne fra RVUK og Dværgkaninklubben er desværre blevet lidt mindre ifm. LU pga. 

sygdom m.m., men er styrket med lidt hjælp fra suppleanter. 
c. Der mangler stadig hjælpere til opsætning af bure fra torsdag morgen. 
d. Transport af bure afventer afklaring. 
e. Carl Aage har tilbudt at sørge for nogle plancher – Leo Sommer sørger for nogle plancheholdere. 
f. ADN arbejder med bemandingsplan for DK’s stand 
g. Pokaludvalget 

i. Birthe har meldt fra til pokaludvalget, så Bent Knudsen har lovet at hjælpe i stedet 
ii. Der er bestilt 7 nye racepokaler, da 7 er blevet vundet til ejendom 

2. DM/LU 2020 
a. HB har modtaget ansøgning fra Djursland. Der er ikke modtaget andre ansøgninger og ej heller 

hørt rygter om andre ansøgninger på vej. 
i. TC giver besked til bestyrelsen i Djursland. 

ii. RB laver tekst til hjemmeside og Facebook om det. 
b. Ansøgningen ser fornuftig ud. HB har tildelt Djursland DM/LU 2020. 

3. GDPR 
a. LA har arbejdet med en privatlivspolitik for DK og arbejdet er fortsat i gang. 
b. Vi bør sende ud til lokalformændene, at de er forpligtet til at opbevare og behandle medlemsdata 

fortroligt, og at de ikke må udleveres til 3. part. Alternativt bør det stå i den mail, hvori 
medlemslisten udsendes. 

4. Samarbejdsaftaler 
a. Samarbejdsaftalerne for stambogsfører, forretningsfører og redaktør er der arbejde i gang med at 

udfærdige (nye og udløbne). 
b. Det er aftalt, at Kate får fri kontingent for hendes arbejde som kasserer. 

5. Udvalg 
a. Kommunikationsudvalget er desværre mere eller mindre opløst. 
b. Vi skal have til at have et bladudvalg igen. 

i. Vi har nogle navne på bordet og arbejder med at få nogle aftaler på plads. 
c. Ungdoms- og Stampeudvalget 

i. Vi arbejder på at finde nogen folk til udvalget. 
6. Avlerkatalog 

a. Det bliver muligt at registrere sig i avlerkataloget, selvom man ikke deltager ved DM/LU. Der 
kommer mere om dette på hjemmesiden og i tidsskriftet. RB sender ind til TfK. og har lavet 
formular. 

b. Der er ikke enighed om i HB, om kælekaninavlere og slagtekaninavlere, skal kunne optages i 
separate kategorier i avlerkataloget. Der er flertal i HB for, at dette ikke skal være muligt. 

c. Vi sætter forsideannoncen ned til 200 kr. for 12 måneder. 
7. Repræsentantskabsmøde 

a. Afholdes den 25. maj. 
b. Sydvestfyns Racekaniner har sørget for leje af lokale i Glamsbjerg. 

8. Økonomi for Europaudstillingen 2018 
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a. Det samlede resultat for DK’s del af regnskabet giver et underskud, men følger stort set 
budgettet. Dertil kommer forhåbentligt et overskud fra fælleskassen, som endnu ikke er endeligt 
opgjort. 

b. Hvis ikke der er sket noget yderligere omkring fællesregnskabet inden 1. februar, skal der følges 
op på det. I så tilfælde tager ADN og TC taget fat i det. 

9. Økonomi for DK 2018 
a. Det færdige regnskab er ikke klart endnu. Vi afventer færdiggørelse af regnskabet fra 

fælleskassen i Europaudstillingen. 
b. LA vil komme med oplæg for budget for 2020 og sende det rundt inden næste HB-møde. 

10. Orientering til lokalforeningsformændene 
a. TC har lavet et oplæg til information til lokalformændene omkring de problemer der har været 

med hovedkontoret i 2018, og at der er brug for lokalformændenes hjælp til lige at gennemgå, 
om der er medlemmer, som utilsigtet er røget ud. Oplægget er godkendt, med forslag op, at 
nogle ting bliver præciseret lidt. 

b. TC laver opdateret tekst og sender det til Susanna til udsendelse. 
11. Annoncepriser til TfK. 

a. Annoncepriserne for tidsskriftet er fremover følgende: 

 1 side ½ side ¼ side 

1 blad 1000 kr. 600 kr. 350 kr. 

11 blade 8800 kr. 5500 kr. 3500 kr. 

12. Bedømmelseskort 
a. Vi er løbet tør for bedømmelseskort til kæmperacer. Disse kort bliver ikke genoptrykt, da færre og 

færre udstillinger, som bruger de fortrykte bedømmelseskort. Der er stadig lokalforeninger, som 
ligger inde med disse kort til salg. Og der er stadig blanke bedømmelseskort til salg på 
hovedkontoret, som kan købes og bruges, og skrives med den korrekte pointfordeling. 

b. Det er aftalt, at RB arbejder på en smartere måde at håndtere anmeldelsesblanketter på, så de 
kan udfyldes digitalt. 

13. Eventuelt 
a. Forespørgsel fra Susanna 

i. Susanna forespørger, om det er muligt at sige, at indmeldelser via hjemmesiden kun er 
med betaling via girokort, da det er lettest. HB bakker op om, at Susanna skal gøre det, 
som det er lettest. 

14. Næste møde 
a. Den 7. april hos Lars på Fyn 


