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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 30. juni 2018 på Fyn 

Deltagere: Torben Christensen (TC), Rasmus Bjerner (RB), Lars Sørensen (LS), Bent Jensen (BJ), Jesper Tranberg 
(JT), Lone Arildskov (LA) og Anton Dam Nielsen (ADN) 
Deltagere fra Kommunikationsudvalget under punktet Kommunikationsudvalg: Allan Larsen (AL), Lisa Hein (LH) og 
Camilla Thuesen (CT). 
Referent: RB 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Møde med Kommunikationsudvalget: 

a. Velkomstpjece 
i. RB har læst lidt korrektur. CT får rettelserne med og indarbejder dem i pjecen. 

b. Udskrift af pjecer 
i. Enkelte har haft problemer med udskrift i pjecer – Kommunikationsudvalget laver en 

vejledning på hjemmesiden og det noteres, at man kan ringe til Anton, Allan og Rasmus, 
hvis man har brug for hjælp. 

c. Pengene fra Landbrugsstyrelsen 
i. HB drøftede et oplæg fra Søren, Klaken, desangående, men at der i HB var enighed om, at 

projektet skulle udarbejdes vederlagsfrit i foreningsregi, og derfor blev henlagt under 
kommunikationsudvalget. TC udarbejder svar til Søren, Klaken. 

ii. Det blev drøftet, hvad pengene kan bruges til. De kan f.eks. bruges til: 
1. Bannere på DBA, Gul&Gratis og Facebook, med information om pasning, pleje 

m.m. 
2. Print af eksisterende foldere, hvis muligt 
3. Ny folder omkring de 5 friheder, udarbejdes af LH. Oplæg fra LH til 1. september. 

iii. LA kontakter Landbrugsstyrelsen mandag eller tirsdag for mulighed for redefinering og 
evt. forlængelse, bl.a. også set i lyset af kommet færre penge, end der oprindeligt var 
ansøgt om. 

d. Forventninger mellem HB og Kommunikationsudvalget 
i. Hvordan får vi mere liv i Facebooksiden og hjemmesiden? 

1. Referater fra HB-møder skal hurtigere på hjemmesiden. 
2. Avlerannoncer fra tidsskriftet skal månedligt slås op som et opslag på forsiden. 
3. Det skal være muligt at få hopkaniner optaget gratis i avlerkataloget på linje med 

de kaniner der deltager på DM/LU. Hopudvalget tager det med i næste 
nyhedsbrev. 

4. Hver gang der er nyt på hjemmesiden (under forskellige undersider), må det 
meget gerne bringes som nyhed på Facebook og hjemmesiden. 

5. Flere fra Kommunikationsudvalget vil få adgang til at kunne redigere 
hjemmesiden, så flere kan deles om opgaven med opdatering og opdateringer 
dermed gerne kommer hurtigere online. 

6. Der vil fra TC blive arbejdet på, at der kommer mere løbende info til 
hjemmesiden om Europaudstillingen.  

e. Bladet 
i. CT har kontakt til mange hoppere, som vil arbejde på noget mere hopindhold til 

tidsskriftet. 
ii. Årets Hopkanin 2017 er netop blevet offentliggjort – RB sender det til næste tidsskrift. 

iii. Europaudstillingen – vi skal lave aftaler på forhånd med medhjælpere, deltagere osv., 
som vil lave beretninger fra arrangementet. TC prøver at finde nogle skribenter til at 
skrive om Europaudstillingen. 

iv. Mange vil gerne vide på forhånd, hvis de skal skrive artikel om et arrangement. 
v. Alle interessante opslag på Facebook vedr. kaniner bør deles på DK’s Facebookside, 

specielt fra lokalforeningerne. 



Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 30. juni 2018 

 

Side 2 af 3 
 

vi. Næste stampeblad udsendes i august. ADN sender noget indhold til CT. CT opfordrer flere 
til at sende. 

3. Klage til Roskilde Dyrskue 
a. Der er modtaget en klage fra en udenforstående person til Roskilde Dyrskue over behandlingen af 

kaninerne under bedømmelsen. Michael Ostermann og TC har i fællesskab udarbejdet et svar. 
b. Det blev generelt drøftet, hvordan sådanne klager fremover skal håndteres. TC har udarbejdet et 

standardsvar - der kom lidt input til at få finpudset lidt. 
4. Status på Europaudstillingen 

a. Bure 
i. De norske bure har ikke bukke, men kryds lavet af plader. 

ii. TC arbejder på at de jyske og fynske foreninger bringer burene til Herning. 
iii. BJ sørger for paller til bure. 
iv. Det tyske program der blev brugt i Metz kan ikke bruges igen, der skal laves et nyt, 

oplyser ADN. ADN har via Willy Littau modtaget en race- og variantdatabase fra 
Europaforeningen, men der mangler nye racer og varianter, som er optaget de seneste 6 
år. Vi afventer at tilmeldingsformularen bliver klar hos vores tyske samarbejdspartnere, 
som vi har en aftale om at tage sig af den opgave. ADN tager kontakt til Willy og Rainer. 

b. Økonomi 
i. Pr. 1. August skal vi indbetale kr. 196.000 til Fælleskassen. Dette beløb refunderes til DK i 

slutningen af september måned. 
ii. Derudover skal DK dække flg. udgifter: 

1. Leje og transport af bure   anslået 100.000 kr. 
2. Aftale med tysk edb-firma                   60.000 kr. 
3. Leje af hytte til medhjælpere                  30.000 kr. 
4. Forplejning af personale   anslået  75.000 kr. 

(der budgetteres med 100 kr. pr. person/ døgn) 
5. Udsmykning   anslået  10.000 kr. 
6. Nedtagning af bure   anslået  20.000 kr. 
7. Diverse (hø, halm, plastik, kontorartikler, mv.) anslået  15.000 kr. 

iii. ANSLÅEDE UDGIFTER I ALT                310.000 kr. 
c. Hjælpersituationen 

i. Der er pt. cirka 45 medhjælpere tilmeldt. 
ii. Som medhjælper får man kost og logi, og ret til at købe en kanin torsdag aften. 

iii. TC tager en snak med Willy, for at vi sikrer os, at medhjælpere ikke skal betale entre. 
5. Hovedkontoret 

a. Mange klager over, at det går for langsomt med tilbagemeldinger fra hovedkontoret. Vi ved, at 
der har været mange opgaver at komme i gang med som ny forretningsfører og vi forsøger på 
bedste vis at hjælpe Kenneth i gang med hans opgaver. 

b. Mht. rykkere kunne det evt. være en mulighed at lave et lille system, som automatisk kan 
udsende rykkere. RB kontakter Kenneth vedr. dette. 

c. Vi skal have noteret på hjemmesiden, hvornår Kenneth/Hovedkontoret holder ferie. RB kontakter 
Kenneth vedr. dette. 

d. RB informerer Kenneth om næste dato for HB-møde. 
e. RB undersøger muligheder for MobilePay til indmeldelser m.m. 

6. Ændringer til udstillingsprogrammet 
a. ADN har udarbejdet liste over ønskede ændringer til udstillingsprogrammet:  

i. Hun med unger: Ungernes fødselsdato skal fremgå af bedømmelseskort og 
anmeldelsesliste. Variant skal fremgå af bedømmelseskort og katalog  

ii. Ungdyrsgruppe: Der skal være plads til at notere venstre ørenumre på alle ungerne. 3 - 5 
unger med indtil 6 cifre. Variant skal fremgå af bedømmelseskort og katalog. 

iii. 2,1 indregnes i klasserne A, B samt L1 og L2 i rækkefølgen 1,2 – 0,3 – 2,1 – 3,0. 
iv. Ny Gruppe S: Indeholder salgsdyr, der ikke bedømmes. Race- og variantnavn fremgår. 
v. Anmeldelsesliste: Punkt 4 omhandlende karantæne ifm. myxomatosevaccination slettes. 
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b. ADN indhenter pris på ændringerne og sender rundt til HB. 
7. LU 2019 

a. Dværgkaninklubben og Ringkøbing-Ulfborg-Vemb ansøger om afholdelse af DM/LU 2019 i uge 6, 
den 7.-10. februar i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. 

i. Morgenmad er med i prisen på overnatning 
ii. Fri adgang til Fitness og Svømmehal 

iii. Fine forhold til spisning, møder osv. 
iv. 80 kr. i stadepenge 

b. HB stillede sig positiv til ansøgningen (ADN og BJ erklærede sig inhabile) og der udarbejdes 
snarest en endelig kontrakt. 

8. GDPR / Databeskyttelsesforordningen / Persondataforordningen 
a. Michael Ostermann har skrevet et generelt notat. Vi skal have det udarbejdet i nogle 

retningslinjer i DK. LA tager kontakt til Lena for at høre, om hun kan hjælpe med dette. 
9. Eventuelt 

a. RB informerede om, at der pt. kører en sag i Hopudvalget, omkring et udbrud Coccidiose 
i. HB har følgende tilføjelse til sagen: 

1. Man skal være opmærksom på, at der er ”lang” modningstid på coccidioseæg og 
at det derfor ikke kan være direkte smitsomt. 

2. Alle kaniner har coccidiose i sig 
3. Læs artikler i bladet vedr. emnet 

10. Næste HB-møde 
a. Den 9. september 2018 
b. Emner til næste møde: 

i. Europaudstilling 


