
HB bestyrelsesmøde 9/10 2019 
 
Dagsorden: 
 

 Godkendelse af referat fra sidst (5 minutter) 
 Godkendt  
 Godkendelse af dagsorden (5minutter) 
 godkendt 
 Lukning af kreds 20 ved årets udgang efter eget ønske.  
 Lonni tager kontakt med vejledning af forløbet.  
 Kreds 21 (20 minutter) 

 Div. Mail korrespondancer, ulovlig bestyrelse, manglende info til HB og advarselsbrev fra 
HB til kredsen 

HB accepterer ikke den siddende bestyrelse, da vi sår tvivl om indkaldelsen og da kredsen ikke har 
rekvireret en medlemsliste. Kredsen får frist på 10 dage til at starte en procedure omkring 
afholdelse af en lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Sker dette ikke vil vi ophæve 
samarbejdet med kredsen. Carsten tilskriver kredsen.  

 Indkomne mails og post (60 minutter) 
 Randers medlemsliste 
 Er sendt.  
 DKK 

 27/9 prøvegebyrer  
 HF tager denne 
 Kursuskalender 12/9 
 HN sørger for at disse i fremtiden kommer på hjemmesiden 
 Udestående 2/9 
 Er betalt 
 Overenskomst 25/7 
 Der udarbejdes en overenskomst, Carsten tager denne med DKK  

 
 Nye kredse 
 Vi ser positivt på det, Carsten ser på dette sammen med overenskomsten med DKK og ser 

om der er sammenfald som kan anvendes, der udarbejdes en rammeaftale som kredsene 
skal tilslutte sig. HN svare de tre henvendelser.  

 Familie søger hund 18/9 
 HN svarer 
 Ole P. Medlemskab 23/9 
 Der er svaret 
 Betaling til Kirsten 19/9 
 Der var fejl i kontonr. Der er betalt 
 Pia L, kåringsresultater 26/7 
 HN har svaret 

  
 Blad (10 minutter) 
 Der udgives et blad i slutningen af oktober Carsten opdaterer HB hjørnet. Der udgives desuden et 

valgblad. Hvor normal info om ordinær GF oplyses. Heri kan kredsene også indkalde deres GF, dette 
vil udkomme ultimo januar. Uli tager kontakt til dirigent.  

 Der aftales budget med de nye redaktører. Og der efterbevilges for 2019. Dette for at fremme 
bladets journalistik.   

 Nyt fra HB, råd og udvalg (30 minutter) 



 Der opleves en afmatning på alle plan i det meste af verden. Hvad gør vi for at sikre at klubben ikke 
mister mere aktivitet, 30 hunde til en hovedudstilling er en dårlig trend. Hvordan får vi ildsjælene 
ud i lyset så vi ved fælles hjælp kan vækste.  

 Vi afsætter tid på næste HB møde til en strategi på området, hvordan sikre vi at klubben har en 
fremtid.  

 BHR har udtagelser og DM på plads for kommende sæson. Der afholdes træningsdag med figurant 
oplæring i kreds 17 d. 9/11  

 Eksteriørudvalg får tilgang af en ny kandidat, når Carsten hat talt med ham.  
 Lonni følger op på lokalforeningernes indsendelse at materialer fra GF 
 Der er nyt IFR referat som offentliggøres på deres hjemmeside.  
 Hjemmeside-/medlems log-in (5 minutter) 
 Carsten kigger på dette. Af hensyn til GDPR skal dette gennemarbejdes godt. Vi fortsætter på næste 

møde. 
 Bank/økonomi (20 minutter) 
 Bank virker, VM- økonomien er klar på næste møde. Procedure og proces blev gennemgået. Der 

udarbejdes nye kørsels bilag af Lonni. Da lovgivningen er strammet op området, ser Carsten og 
Henrik F på lov og tilretning.   

 HB mailen, virker set-up’et (5 minutter) 
 Ja, med en justeret tilgang hvor sekretær distribuerer internt. 
 De nye vedtægter (udarbejdet af HF og KK) (45 minutter) 
 Kommer på nyt møde tirsdag 12/11 kl. 17,30. Udsendes og der afholdes en ekstraordinær GF med 

godkendelse af vedtægterne som eneste punkt. Ultimo januar primo februar.   
 Øvrige åbne punkter (xxxx minutter) 
 Stadig åbne 
 Næste møde:  
 3/12 17.30 hvor halvdelen af tiden afsættes til strategi for fremtiden 
 Evt.  
 Billeder fra VM ”vores” fotograf har taget ca. 10.000 billeder som kan overleveres på en harddisk 

da det er for tungt at sende. Ligges på VM hjemmesiden.  
 


