Referat HB-møde onsdag d. 27.3. 2019 kl. 17.00
på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Til stede: Peter M Larsen (PML), Tina Nørgaard (TN), Jan Herneth (JH), Helen Kragh (HK), Vivi
Gilsager (VG), René Jørgensen (RJ) og Karin Christiansen (KC)

Dagsorden: Dagsorden:
1. Velkomst
2. Nyt fra FU (svar to breve fra medlemmer)
3. Ansvars- og arbejdsfordeling 2019-2020
4. Godkendelse af råd og udvalg (Kun de nye udvalg og dem der er ændringer til)
Skal vi have et sundhedsudvalg? Skal vi have et strategiudvalg?
5. Evaluering af repræsentantskabsmødet. Sted, check-in, forløb,
Dato og sted for 2020. Tilbud fra mulige lokaliteter indhentet.
6. Mødestruktur og møder fremover (forslag til datoer: 12.6., 14.8. 13.11.)
7. Præsentation af HB i bladet/hjemmesiden (deadline 1.4.)
8. Bladet, tilbud på bladet (TN) Derudover ledere.
9. Nyt fra Avlsrådet, bl.a. HAS, input inden mødet rundsendes.
10. Nyt fra BHR, DM
11. Gældende Bestemmelser (det er stærkt påkrævet, at der er en, der tager ansvar for
opdateringer fremover)
12. Nyt fra IT- udvalg, Caniva, status efter opgradering.

13. Økonomi
14. Gebyrer og medlemspolitik i klubben.
15. Eventuelt
Ad 1. Formanden bød velkommen.
Ad 2. Brev fra medlem efter Repræsentantskabsmødet er sendt til advokat og indberettes til DKK’s
disciplinærnævn.
Svar til brev fra drøftet. KC sender udkast rundt.
PML har deltaget i bestyrelsesmøde i kreds 4.
Der sendes mail til HB-suppleanterne, at de bliver indkaldt efter behov.
Ad 3. Ansvars- og arbejdsfordeling tilrettet. Lægges på hjemmesiden.
Forretningsudvalg: Peter Maltha Larsen, Tina Nørgaard, Karin Christiansen
IT-udvalget: Vivi Gilsager, Tina Nørgaard, Helen Kragh
Ungdomsudvalg: Karin Christiansen, Iris Sørensen, Henriette M. Jensen, Lisbeth Christensen,
Thomas Tromborg Nielsen
Kredsudvalg: Britta Kammersgaard, Tony Galsgaard, Henriette Marqvorsen, Helen Kragh
Avlsrådet: René Jørgensen, Ulla Hansen, Annemarie Mortensen, Irene Thygesen.
Kåringsudvalg: Ulla Hansen og Irene Thygesen.
Eksteriørdommerudvalg: René Jørgensen, Ulla Hansen, Michael Lumby
BHR: Vivi Gilsager, Erik Ahrends, John Rasmussen, Britta Kammersgaard, Claus Mouridsen, Helen
Kragh.
Figurantudvalg: Erik Fenger, Tommy Hansen, Henrik Hjort, Claus Mouridsen, Mikkel R. Carlseng
Konkurrenceudvalg: Morten Hansen, Jill Holtum Rasmussen, John Rasmussen, Berit Kristensen
Uddannelsesudvalg: Vibeke Mølgaard Nielsen, Thea Stoico, Lena Pichler Bjerre, Helen Kragh
Dommerudddannelsesudvalg: Mikkel Kruuse, Erik Ahrends, Per Svoldgaard Nielsen, Morten
Jensen.
Rally: Thea Stoico,

Nosework: Britta Kammersgaard
Arrangementsudvalg: Karin Christiansen, Gordon Steffensen, Jesper Rungstrøm.
Nyt udvalg under HB: Gebyrer og medlemspolitik i klubben:
BHR foreslår, at der nedsættes en gruppe, som kan gennemarbejde og indstille til
repræsentanterne, retningslinjer for medlems- og gebyr politik, pokaler og præmiepolitik,
tilmeldingsfrister, bindende tilmelding mm.
Forslag til gruppemedlemmer blev gennemgået.
VG spørger, om de vil deltage og indkalder medlemmerne til webinarmøde.
Sundhedsudvalg: Hvad vil vi med et sundhedsudvalg? Hvad er det reelle billede for racen?
Hvori består arbejde: Indlæg i bladet, brevkasse? AR arbejder videre med nedsættelse af
sundhedsudvalg.
Ad 5. Evaluering af repræsentantskabsmødet.
KC sender de vedtagne ændringer fra indkomne forslag til godkendelse i DKK.
Mødet forløb overordnet set fint. Der var en betydelig bedre tone end tidligere år. Rigtig god
forplejning.
Ting vi kan gøre bedre næste år: Der skal være plads til, at repræsentanterne kan sidde ved borde.
Tilhørerne placeres på stolerækker bagerst i lokalet. Mikrofonen skal ned til repræsentanterne, så
de ikke skal bevæge sig op til talerstolen.
Der skal ”bordkort” med kredsnavn på bordene.
Der åbnes først for indcheckning og morgenmad fra kl. 9.00
Dato og sted for 2020: søndag d. 22.3. kl. 10.00.
https://fjelstedskov.dk/konference/priser/ - 390 kr.
https://www.nyborgstrand.dk/da/konference/priser-2018 - 615 kr.
https://www.occ.dk/moeder-og-konferencer/ - 535 kr.
ad 6. Mødestruktur og møder fremover:
Kommende HB-møder i 2019: d. 12.6., 14.8. og 13.11.
Formandsmøde søndag d. 1.3.2020, repræsentantskabsmøde d. 22.3.2020
Ad 7: Præsentation af HB i bladet/hjemmesiden (deadline 1.4.)
Redaktøren har taget billeder, og hver især sender input til KC, som samler og sender ind.
Ad 8: Bladet, tilbud på bladet (TN) Derudover ledere.
TN har snakket med Wiegaarden, som kender omfanget, idet de laver flere tilsvarende blade.
Vi påregner en besparelse på 50.000 kr.
Ledere: PML skriver leder hver gang med input fra de øvrige HB-medlemmer.
Ad 9: HAS kontrakt tilrettet og godkendt.

AD 10: Nyt fra BHR
DM: Kreds 2 er blevet bedt om at melde tilbage, hvad de kan byde ind med af hjælp.
Ifølge GB skal kredse betale Kr. 2.000, for 2 dommere til IGP-FH DM, set i lyset af udfordringerne
ved at få arrangementet til at hænge sammen, foreslå BHR, at BHR betaler alle dommerudgifterne.
Dette godkendes.
Kreds 33 – Holstebro afholder arrangementet i 2019.
Vedr. anmodning om at dommeraspirant genoptager sin uddannelse: Punktet udskydes til næste
gang.
Der planlægges dommerprøve med Jesper Bach den 2. juni 2019, censorer Mikkel Kruse og Vivi
Gilsager. Prøven afholdes i kreds 70.
11.Gældende Bestemmelser
Jan Herneth sørger fremover for opdateringer.
12. Nyt fra IT- udvalg, Caniva, status efter opgradering. Vi er i gang med kåringsdatabasen.
Arbejdet omkring HAS. Rykkerprocedure. Fremover bliver det kun formænd, BRK og ARK’er der
kan oprette arrangementer.
13. Økonomi. Det opdaterede regnskab fra repræsentantskabsmødet sættes i bladet.
14. BHR foreslår, at der nedsættes en gruppe, som kan gennemarbejde og indstille til
repræsentanterne, medlems- og gebyr politik.
VG’s forslag til gruppemedlemmer drøftet og godkendt. VG tager kontakt til dem, om de er
interesseret i at deltage i arbejdsgruppen.
15. Eventuelt, Amandafolder - KC opdaterer rettelser
10 grunde til at melde sig ind i klubben skal på hjemmesiden: FU starter op og rundsender
til resten af HB.
Referat fra repræsentantskabsmødet er lagt på hjemmesiden og sættes i bladet.
Facebooksag drøftet.
Emner til HB-møde næste gang: Samarbejdsaftale med DKK, honorarer i klubben, de meget
små kredse og ”familiepladser”, Gældende Bestemmelser.
Indlæg til bladet om én gratis ¼ sides annonce. Det er ikke sikkert, at alle kredse er
opmærksomme på dette, selv om det er meddelt de kredse, der har et udstillingsarrangement.
Der har været problemer med enkelte kredse mht. til indberetning efter generalforsamling.
For at sikre, at generalforsamling har været retmæssigt afholdt, beder sekretariatet en
enkelt kreds om indsendelse af referat fra deres kredsgeneralforsamling.
Referent
Karin Christiansen

