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Referat HB møde d. 20.10.2015 

Tilstede: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Svend Corvinius og Merete Andersen. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste HB møde(Opfølgning på sidste møde). 
3. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen (Status igangværende sager). 
4. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post. 

- Forespørgsel fra Brian Sejbjerg angående kurser (Svend) 
- UU får besked om, at Felix Ho ikke må benyttes som dommer i DK og så afventer vi og 

ser hvad udmeldingen på klagen om ham på IFR bliver.(Henrik) 
- Uli´s henvendelse omkring udstilling på Fyn, er videresendt til UU og så vil datoerne for 

næste års arrangementer blive fordelt på fællesmødet i nov. 
- Formandsmødet bliver repræsenteret af Merete 
- Henrik finder ud af hvem der har pcér og hvem der ellers har brug for IT support, så folk 

kan blive orienteret om, hvordan supporten for IT fremover fungerer.(Carsten) 
- Henvendelse fra Susanne Christoffersen angående adfærd, forespørgslen har været 

forbi MT-udvalget og Susanne har fået svar. 
- Opdateringer af alle dropbokse, så alle råd/ udvalg og HB hele tiden får lagt i arkiv 

(Svend) 
- Helle Rosendal har valgt at forlade AR, da hun ønsker at bruge hendes tid på at være 

mentalbeskriver i stedet for. Vi siger mange tak til Helle for hendes tid i AR.  
5. Regnskab og økonomi 

- Der bliver aftalt en tid med bogholderen, Britta og Carsten aftaler nærmere for dato. 
Orientering fra HB kontaktpersoner 

6. AR 
- HB har møde med AR d. 20. okt. 2015. 
- Nyt AR system 

7. BHR/UDD 
- Til det nyligt afholdte VM, der fik det danske hold en super flot 2. plads. 

Udover det, så blev Henrik og Cronus nr. 6 og Michael og Dusty nr. 7 individuelt. 
Ydermere så gik årets højeste gruppe C igen til DK, dette år til Lenett og Joka  
Stort tillykke til jer alle 

8. Lokalforeninger 



- HB (Svend) har haft møde med Fyn og problemstillingen omkring kurset diskuteres på 
næste møde. 

- Der er aftalt møde med Randes i nov. 2015. 
9. MT 

- Til sommersamling vil der være mønstring af figuranter og der vil blive flere beskrivere 
til at varetage den store test. 

- Testbanerne får en opdatering med materialet. 
- Klage fra MT: Da de sender referat fra møderne og ikke modtager referat fra andre råd 

og udvalg. 
10. IFR 

- Vi har valgt, at Carsten er den fremtidige repræsentant i IFR, for at styrke samarbejdet 
på brugs/ udstilling og MT- siden ude i Verden. 

11. UU 
- Punktet afgøres på mail indenfor 3 dage. 

12. IT 
- Intet at berette 

13. Fællesmøde – indbydelse – indhold 
- 22. nov. 2015 i Henriks lokaler i Ringsted. (Merete) 
- Kalender ønsker fremsendes til Merete før tid. 
- Dagsorden udarbejdes af Carsten og Merete 

 
 

 

 

 

TO DO LISTE: 

16/11-2015 ½ time til strategi og kommunikation. 

 

Det betyder at vores mødeplan kunne se ud som følger: 

Den 16.11.15 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 – 11111111) 

Den 14.12.15 kl. 20.00 – Fysisk møde – Fjeldsted Skovkro 

Den 18.01.16 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 – 11111111) 

Den 15.02.16 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 – 11111111 


