
 

 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 22. november 2015 (afholdt som telefonmøde pga. vejrsituationen) 

Deltagere: Carsten Philipsen (CP), Torben Christensen (TC), Kjeld Nielsen (KN), Rasmus Bjerner (RB), 
Flemming Mønsted (FM) og Lars Sørensen (LS) 
Referent: RB 

 Regnskab og økonomi 

o Vores nye regnskabsfører Jens (ved Vesterskov Bogføring) arbejder med at lægge alt fra 

2015 korrekt ind i det nye regnskabssystem E-conomic. 

o Øremærkede penge kan ikke indgå som en del af driften. Det drejer sig om 

Europaudstilling, Pokaler og genoptryk af Standard. 

 Medlemmer 

o Susanna oplyser, at der pr. 1/11 er 1021 medlemmer 

o Til nytår ønsker vi en medlemsopgørelse, som inkluderer hvor mange af de medlemmer der 

blev meldt ind med halvt kontingent i perioden fra 1. juli 2014 til 31. december 2014, som 

fortsat er medlem efter anden kontingentopkrævning fra 1. juli 2015 til 31. december 2015 

o Der skal laves en bedre og mere positiv tekst på de kontingentopkrævninger, som 

medlemmerne modtager fra foreningen 

o Planen er at opkrævninger til medlemmerne sendes ud via det nye regnskabssystem fra 

nytår 

 Tidsskrift – redaktør og trykkeri 

o Der er lavet aftale med nyt trykkeri, Aulum Bogtryk, om at de fra 1. januar skal trykke 

Tidsskrift fra Kaninavl 

 Det er samme trykkeri, som laver duebladet Raceduen 

 Trykkeriet er valgt, fordi det er væsentligt billigere end det tidligere trykkeri, selv 

med flere farvesider. 

 Det er billigere at sende Tidsskrift ud i A5 format og det er derfor besluttet, at 

tidsskriftet fremover skal udkomme som A5 

o Ny redaktør 

 HB har behandlet indkomne ansøgninger til redaktørposten og har vægtet dem ud 

fra forskellige parametre. På baggrund af dette er der lavet en foreløbig aftale med 

Lena Andersen fra Gladsaxe Kaninforening om at besætte redaktørposten. 

 Hjemmesiden skal opdateres under punktet ”Tidsskriftet” på hjemmesiden 

 E-mail-adressen tidsskrift@kaniner.dk skal opdateres efter aftale med Lena og Ela 

 Ela fortsætter efter eget ønske som redaktør for Stampe-bladet 

 Nybesættelse af udvalgsposter (afklaring foretaget efter mødet) 

o Forretningsudvalget: 

 Flemming Mønsted indtræder i udvalget 

o Lovudvalget: 

 Rasmus Bjerner indtræder i udvalget. 

 Poul Beith bliver formand for udvalget. 

o Standard- og Stamborgsudvalget: 

 Torben Christensen indtræder i udvalget som formand. 

 Note: Til det kommende danske LU i februar skal der være Nordisk 

Standardkomite-møde. 

o Landsudvalget: 

 Inge Andersen indtræder i udvalget 
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o Kommunikationsudvalget: 

 Flemming Mønsted (formand) 

 Lena Andersen (redaktør) 

 Pernille Willert Hansen 

 Rebecca Aarenstrup Nygaard 

 Linda Skalka 

 Rikke Martini Lund Asperup 

 Europaudstilling 

o Metz 2015: 

 Danmark 2 Europamesterskaber (2x4 kaniner) ud af de 32 deltagende kaniner fra 

Danmark 

 Der var 13 personer fra Danmarks Kaninavlerforening nede og kigge på 

Europaudstillingen i Metz, heriblandt DK’s formand og Europaudstillingsudvalgets 

formand 

 Vi lærte meget om, hvad vi skal gøre og ikke skal gøre i 2018 

o Herning 2018: 

 Der er lavet lidt brainstorm blandt de personer, som deltog i Metz for hvad vi skal 

huske og hvad vi kan gøre bedre i 2018 – dette kan Europaudstillingsudvalget bruge 

til det videre arbejde 

 Planen er at fremlægge yderligere om EM 2018 til næste repræsentantskabsmøde. 

 Økologiprojekt 

o På baggrund for interesse fra landbruget om at starte økologisk kaninproduktion op, er 

Danmarks Kaninavlerforening og Landbrug &Fødevarer gået sammen om et projekt, der 

skal udvikle en dansk økologisk slagtekaninproduktion. 

o Regelsæt for økologisk kaninproduktion skal udarbejdes. 

o Projektets mål er at producere omkring 720 slagtekaniner fra 24 moderdyr fordelt på 4 

bedrifter. 

o Projektet er godkendt af NaturErhvervstyrelsen via underfond for Økologifonden. 

 Ansøgning til Udvalget vedr. Bevarelse af Gamle Husdyrracer under Natur- og Erhvervsstyrelsen 

o Projektet for bevarelse af den gamle danske landrace, Hvid Land, omfatter: Udarbejdelse af 

en folder, en webfilm, en hjemmeside og workshops. 

o Projektet afventer godkendelse fra NaturErhvervstyrelsen. 

 Hæders- og æresbevisninger 

o På baggrund af forslag fra det tidligere kommunikationsudvalg er det besluttet at der 

fremover uddeles æresdiplomer for medlemmer, som har været medlem i 25 år, 40 år, 50 

år, 60 år osv. Disse diplomer uddeles ved repræsentantskabsmødet. 

 LU 2016 

o Det kører som det skal. 

o Hjemmesiden er online med information om udstillingen, flere informationer kommer til på 

hjemmesiden og i Tidsskriftet. 

 LU 2017 

o Vi har endnu ikke modtaget nogen ansøgninger. 

 Udstillingsprogrammet 

o RB informerede om, at den nye udgave af udstillingsprogrammet er kommet til test ved IT-

udvalget. Programmet vil blive afprøvet af udvalget ved et par udstillinger før det kommer 

ud på hjemmesiden til download. 



 

 

 Eventuelt 

o Europaplaketter 

 Til Danmarks bedste enkeltdyr voksen og Danmarks bedste enkeltdyr ungdom. 

 Kaj Mikkelsen skaffede dem sidste til sidste LU. CP kontakter Kaj for at høre 

nærmere. 

 

Næste møde: Ikke fastlagt. 


