
HB møde d. 17.11.2020 

 

Deltagere: Henrik F., Carsten, Lonni og Henrik N  
Fraværende: Trine 
 

Punkter til gennemgang:  

• Godkendelse af dagsordenen 

• godkendt 

• Godkendelse af referat fra sidste HB-møde.  

• godkendt 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondancen.  

• Intet  

• Orientering/ forslag fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

• Hvem skal klubben indstille til dommer uddannelse i DKK. Udstilling og brugsprøve 
om nogen? 

o VI indstiller til DKK at de bruger Uli i 2021 
o Michael Jeppesen er i gang med eksteriør uddannelse  
o HB har 3 bobler til eksteriør som vi kontakter.  
o BHR udsender en føler om nogen er interesseret i at blive brugsprøve 

dommer.  
 
 

• Skal vi ændre på udvalgs sammensætningen?  
• Hvordan involverer vi alle HB medlemmer i arbejdet 
• Hvordan ser vi klubbens aktiviteter gennemført i 2021 

o Vi drøftede hvad vi gør hvis Corona stadig låser os til max 10 deltagere ind i 
2021. Vi laver en aktivitets kalender hvor hovedvægten ligger i efteråret, og 
ellers fortsætter vi som normalt.  

• Skal vi give alders dispensation eller afholde UHM med færre deltagere hvis 
forsamlingsforbuddet ikke ændres. 

o HB ser velvilligt på dispensationsansøgninger i forbindelse med Corona, som 
vi har gjort i 2020.  

• Regnskab og økonomi.  

• Gennemgang af regnskab samt budgetter fra HB og udvalg til 2021 
o Vi drøftede enkelt punkter, men da Trine ikke deltog afholder vi møde om 

en uge, så alle kan være med. Der er lavet oplæg til budget 2021 som 
gennemgås ved samme lejlighed.  

• AR / MT 



• Arrangements datoer som er klar for 2021 
o Carsten har sendt et oplæg, dette parres med BHR og offentliggøres på 

hjemmesiden.  

• BHR/ UDD  

• Arrangements datoer som er klar for 2021 
o 13/3 VM-udtagelse i Linå, 17-18/4 DKK IGP3 DM, 25/4 IFH DM/VM 

udtagelse. xx/xx DM IGP Ishøj.  

• Lokalforeninger  

• Manglende kontingent betaling fra medlemmerne har indflydelse på hvad kredsene 
skal have udbetalt i kredskontingent. Derfor sendes der en liste til kredsene hvor de 
kan se hvem der er i restance, så hver enkelt bestyrelse kan hjælpe med 
inddrivningen af manglende kontingent, til eget bedste samt kontrollere at alle så 
går til træning i klubben har gyldigt medlemskab.  

o Lonni sender listerne rundt.   

• Generalforsamling 2020/2021  

• Søren indkaldes til HB pr. 1/1 2021 
o Jævnfør opfordring fra DKK om procedure foranlediget af Cuvid-19  

• Kandidat opstilling 
o Vi laver oplæg på næste møde 

• Forslag til GF.  
o Ligeledes næste møde 

•  

• IFR  

• Intet nyt 

• UU  

• Intet nyt 
 

• IT  

• Intet nyt  

• Redaktionsudvalg  

• Vi satser på et december blad. 
o Carsten kontakter redaktørerne   

• To-Do listen  

•  

• Evt. 



•  


