
HB møde d. 02.02.2021 

 

Punkter til gennemgang:  

• Godkendelse af dagsordenen 

•  

• Godkendelse af referat fra sidste HB-møde.  

•  

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondancen.  

• Forsikring gennem DKK til betaling, Lonni udfylder, Henrik F. underskriver og sender 
til DKK. 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

• Kandidater til bestyrelsen 
o 2 kandidater, Carsten og Henrik genopstiller  

• Indkomne forslag til generalforsamlingen. 
o Ingen indkomne forslag.  

•  
•  

• Regnskab og økonomi.  

• Status 
o Der mangler 1 bilag fra 2019 ellers er regnskabet færdigt.  
o For 2020 er der nogle indbetalinger på kontoen som vi ikke kan placere rent 

bogføringsmæssigt. Carsten/Henrik ser på kontoudskrifterne og konterer 
korrekt.  

o Budget for 2021 justeres til næste møde 
o Vi drøftede at lave et takstblad som vi kan lægge på hjemmesiden hvad alt 

koster 

• AR  

• Der skal findes alternative baner til MT/UHM 
• HB bakker op om de af DKK udsendte regler omkring udstationerings aftaler.  

• BHR/ UDD  

• Har igangsat revision af alle dokumenter på hjemmesiden 

• Lokalforeninger  

•  

• MT  



o Der kommer ændringer til den udvidede test, Carsten kommer med 
beskrivelse 

o Der kommer en aldersændring fra min. 22-24 mdr. på den store test samt 
andre små ændringer. Carsten kommer med oplæg senere.  

• IFR  

• World Show 2021 er aflyst.  
• IGP/IFH VM hænger i en tynd tråd 

• UU  

• Carsten taler med Michael om planlægning af udstillinger for 2021 
• Hvad gør vi med titlen årets hund for 2020/2021 

 

• IT  

• Henrik F, taler med Søren om mailadresse og adgang.  
• Det giver problemer når vi forwarder fra HB-mailen. Henrik F ser på muligheder for 

fremtiden.  

• Redaktionsudvalg  

• Der er ikke planlagt hvornår næste blad skal ud.  
o Formegentligt først efter GF 

• To-Do listen  

• Carsten sender en kopi til Søren  

• Evt. 

• Alle tænker over hvilke opgaver de ønsker at varetage i bestyrelsen til næste møde 
• Fællesmødet er pt aflyst, men kan/skal gennemføres efter GF og kommer evt. til at 

dække både 2021/2022, vi finder dato på næste møde.   
• Næste møde d. 16/2 kl. 18,30  
• Kalender laves og offentliggøres snarest efter næste møde  


