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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 19. december 2017 via Skype 

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Rasmus Bjerner (RB), Lars Sørensen (LS), Bent Jensen 
(BJ), Erik Rasmussen (ER), Jesper Tranberg (JT) og Susanna Kristensen (SK) 
Referent: RB 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 
a. Godkendt 

2. Økonomi og regnskab 
a. Michael Vesterskov afventer kontoudskrift, for at kunne gøre en saldobalance klar. 
b. Det skal på hjemmesiden og sendes ud til udvalgsformændene, at Kate nu står for ind- og 

udbetalinger. SK skriver en teksten vedr. dette. 
3. Repræsentantskabsmødet, 2018 

a. CP skriver beretningen, som han plejer og beder om bidrag fra udvalgene. 
b. Årets Ildsjæl og Foreningslederprisen til februarnummeret. Vi laver en opfordring i tidsskriftet om 

at rette henvendelse, hvis man ønsker at bidrage i udvalg eller har forslag til nogen i forbindelse 
med nye nedsættelser efter repræsentantskabsmødet. TC sørger for tekst til dette  

c. Vi rykker årets mødestart til kl. 10.30 med morgenmad fra kl. 10.00, så deltagere fra Bornholm 
bedre kan nå frem.  

d. Arbejdet med en opdateret foreningsledermappe har været gået i stå pga. tvivlsspørgsmål 
omkring forsikringen. Nu hvor forsikringen er ændret, kan vi genoptage opdateringen af mappen. 
RB kigger på dette. 

4. DM/LU 2018, herunder udskænkning af drikkevarer 
a. Der har været stillet spørgsmål omkring, om drikkevarer hentes i udlandet til servering ved 

arrangementet. Arrangørerne bag arrangementet har meddelt CP, at der indkøbes danske 
drikkevarer. 

5. Europaudstilling 2018, herunder EM i hop og udskænkning af drikkevarer 
a. Der har været stillet spørgsmål omkring, om drikkevarer hentes i udlandet til servering ved 

arrangementet og i forbindelse med dommerkursus. Formanden for Europaudstillingsudvalget 
har meddelt CP, at der indkøbes danske drikkevarer. 

b. Det har været nævnt, at Dværgkaninklubben skal have halvdelen af overskuddet fra salg af 
drikkevarer. Det er DK der står for Europaudstillingen og dommerkurset, og det er DK-
medlemmer der hjælper til – derfor skal overskuddet gå til DK. 

c. EM i hop 
i. Arbejdsgruppen for EM i kaninhop har aflyst det planlagte arrangement i pinsen pga. 

uoverensstemmelser med de øvrige lande. 
ii. Samtidig har Lars Ellyton tilbudt de øvrige hop-aktive foreninger i EE, at kunne holde EM i 

forbindelse med Europaudstillingen. 
iii. I forbindelse med, at Lars er i Schweiz i starten af januar for at holde andre EE-møder, 

mødes han også med de øvrige hop-aktive foreninger i EE for at drøfte dette videre. 
iv. Hvis der holdes EM i hop af udenlandske foreninger i forbindelse med Europaudstillingen, 

skal DK ikke indblandes i økonomien af det. 
6. Dyrevelfærdsprojektet 

a. Der er bevilget 66.000 kr. til informationskampagner og vejledning i god velfærd og pasning af 
kaniner. CP rundsender brev omkring betingelserne til HB. 

7. Samarbejdet med DLG/Land&Fritid 
a. Der er etableret et godt samarbejde med DLG/Land&Fritid og en arbejdsgruppe vil snarest 

udarbejde en ny fuldfoder/piller blanding til kaniner. DLG har tegnet en helsides annonce i 
Tidsskriftet for et helt år. Første tilbud bliver, at DK-medlemmer kan købe Øko-blandingen nedsat 
fra 160 kr. til 95 kr. ved fremvisning af annoncen i Tidsskriftet. Der arbejdes endvidere på, at 
involvere Land&Fritid i udstillingerne både lokalt og de større udstillinger. 

b. Første annonce kommer i februarnummeret. 
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8. Standardudvalgsmøde 
a. I forbindelse med Dværgkaninklubbens udstilling i Viborg blev der afholdt Standardudvalgsmøde, 

hvor Viborgs forslag om at præmiere 2,1 blev drøftet. Det af aftalt at det er indarbejdet i 
Standardens præmieregler og i udstillingsprogrammet fra 1. oktober 2018. 

b. Der må forventes en udgift på maks. 2400 kr. til opdatering af udstillingsprogrammet. 
9. Næste møde 

a. Evt. telefonmøde sidst i februar 
b. Møde den 8. april hos Lars med forberedelser til repræsentantskabsmøde 


