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Referat HB møde d. 19.08.2015 

Indkaldt: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Britta Nielsen, Svend Corvinius og Merete Andersen. 

Tilstede: Carsten Henriksen, Britta Nielsen, Svend Corvinius og Merete Andersen. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste HB møde(Opfølgning på sidste møde). 
Godkendt 

3. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen (Status igangværende sager). 
- Jakob - HB besluttede ikke at indstille Jakob til exteriør dommer, Carsten skriver et brev 

til Jakob. 
- Vilhelm – Referatet har været i bladet og er på vej på hjemmesiden 
- Jytte – Den er videresendt til BHR og BHR løser opgaven. 
- Lenett – MAG-testen er gennemgået og er sendt til godkendelse hos DKK. 
- Det er HB´s holdning, at er der en fejl i dommerlisten i forbindelse med point, så skal det 

selvfølgelig rettes. 
4.  Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post. 

- Intet at bemærke 
5. Regnskab og økonomi 

- Henrik og Britta mødes og gennemgår regnskabet, Henrik skal komme med dato for 
møde 

Orientering fra HB kontaktpersoner 
6. AR 

- Svend tager kontakt til Peter og prøver at skaffe trailer og resultater fra MB d. 30-31. 
maj 2015. Henrik har 3 gange forgæves kørt over til Peter, men uden at kunne træffe 
ham hjemme.  

- Alle deltagere fra MB d. 30-31. maj 2015 får tilsendt en beklagende mail. 
- Merete indkalder til telefonmøde med AR og HB d. 31. aug. 2015 kl.21.00 
- Der er tiltrådt 2 nye AR medlemmer: Karin Gjettermann og Helle Rosendal 

7.  BHR/UDD 
- Der har lige været afholdt DM i Ishøj, hvor VM-holdet og VM holdlederen efterfølgende 

var samlet. 



- Der er bestilt tøj til VM holdet og holdlederen. 
- Vi har aftalt at holdlederen får betalt fly, hotel og et fast diæt beløb pr. dag. 
- D.23-24. aug. 2015 er der træningsweekend, som afholdes i Fyns kredsen. 
- Det har på intet tidspunkt været BHR´s hensigt at opstarte nye kredse 

8.  Lokalforeninger 
- Svend har lavet aftale om møder med Fyn (kreds 11), Nordjylland (kreds 13), Sønder 

Jylland (kreds 21) og Randers (kreds 24). 
- Svend laver et skriv, der kan oplæses på Store Hestedag omhandlende racen i Roskilde. 
- Vi vil gerne finde et slogan til et banner til brug ved diverse arrangementer og til brug 

ved DKK´s nye store tiltag om promovering af køb af hunde med DKK stamtavle 
9. MT 

- MT udvalget har inviteret til sommersamling af figuranter og beskrivere. 
10. IFR 

- Det roder grundigt, HB skal på det næste møde finde ud af, om vi i DK, skal være en 
fremtidig deltager i IFR.  

11. UU 
- Udstilling i Ishøj d. 12. sep. 2015  

12. Fællesmøde 

- 28. nov. 2015 – Merete sender besked om dato til lokalforeninger og råd og udvalg. 

13. IT 

- Intet at berette 

14. Emner til behandling 

- Er blevet behandlet under punkt 3. 

15. Redaktionsudvalg 

- Der skal sendes ind til det kommende blad 

16. EVT 

- Vi har besluttet at lave en mødekalender 

 

 


