
HB møde 11.08.2020 

Afholdes på TEAMS  

 

Punkter til gennemgang: 

• Godkendelse af dagsordenen 

o  

•  Godkendelse af referat fra sidste HB-møde. 

o  

•  Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondancen. 

o Hvem opdaterer kredsenes medlemslister? 

▪ Sendes til HN som udsender til kredsene 

•  Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post. 

o Mail fra DKK, Dispensationsansøgning for parring uden UHM (pga. covid19) 

▪ Carsten svarer DKK 

o Mail fra bekymret hvalpekøber (hunden har HD) opdrætter avler videre på tæven som er 

mor.  

▪ Carsten svarer 

•  Regnskab og økonomi. 

o HF sætter fokus på at få afsluttet regnskabet 

•  AR 

o  

•  BHR/ UDD 

o  

•  Lokalforeninger 

o Stevns ønsker at hedde kreds 4 

o Randers har skrevet om tilretning af mail på klubbens hjemmeside.  

▪ Carsten svarer 

•  MT 

o Carsten fortæller om opdateringer af UHM/AK banerne. Som skal være klar inden næste 

arrangement i aug.  

o Ny plads skal findes i Køge,  

o Den weekend hvor vi har GF er der også planlagt UHM, enten afholdes der kun en dag og 

alternativt findes der en ny weekend.  

•  IFR 

o World show er aflyst i år, se nye datoer og lande på IFR-hjemmesiden.  

o Der er kun få lande som har meldt ind med avlsrestriktioner  

o Der er meldt ud at bidearbejde ar blevet forbudt i Frankrig, hvilket udfordre VM i 2021.  

•  UU 

o Carsten ser på om udstillingen i Odense om muligt gennemføres og hvordan, nu hvor vi kun 

må samles 100.  

•  IT 

o  

•  Emner til behandling  

o Generalforsamling 

▪ Pernille har trukket sit kandidatur, hvorfor der ikke skal laves valg. Der er 3 

kandidater til de 3 pladser. 

▪ Forsamlingshus bekræftet, der kan bestilles sandwich  

▪ Da vi max må være 100, talte vi om hvordan en GF kan/skal gennemføres. HF tager 

kontakt til en bekendt og undersøger hvordan vi kan gennemføre. Vi følger 

situationen nøje.  



▪ Beretninger og regnskab sendes internt i HB, senest medio sep.  

▪ HN har bedt Christopher tage kontakt til HF og bekræfte at han ønsker at fortsætte 

som revisor suppleant. 

▪ HF skaffer ordstyrer, men har pt afslag fra to.  

  

• Redaktionsudvalg 

o Carsten taler med redaktionen om blad. 

• To-Do listen 

 

•  Evt. 

 

 

Næste møde tirsdag 1/9 kl. 19,30  

 


