
HB-møde RKD 20. april 2022 

 

På teams 

Til stede: Henrik, Carsten, Karin, Bente, Christopher, Michael (suppl.) 

HB møde d. 11.03.2022 

• Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

• Godkendelse af referat fra sidste HB-møde: Det var et konstitutionsmøde, der foreligger 
ikke referat 
 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance: Ingen 
 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

o Betalingskort tæt på udløb: Carsten undersøger, formentlig udløb 
o Prisændring på domæne: Carsten undersøger 
o Betaling af forsamlingshus fra GF-møde: Lagt til betaling 
o Referat fra GF er klar til vores underskrifter til brug for banken 
o Mail fra DKK om evt. deltagelse i Hund i Fokus: Vi deltager i Store Hestedag i 

stedet 

       • Regnskab og økonomi. 

o Carsten sørger for betaling af forsamlingshus og Economics.  
o Karin overtager herefter opgaver med banken  
o Adgang til konti /godkendelse af betalinger bliver Henrik, Karin og Carsten 
o Der kommer en regning fra MT i Skive  
o På GF var der et ønske om at sætte kørselsgodtgørelse internt op, grundet de 

stigende priser til benzin. Vi sætter taksten op til kr. 2,50 pr. km og regulerer 
evt. igen hvis benzinpriserne igen falder. 

    

• BHR/ UDD  

o Der afholdes DM i Linå 29. april til 1. maj  

• IFR  

o Carsten sørger for betaling af 300 euro til IFR 

 
• IT  



o Vi har nu styr på  emailadresser i RKD regi, svartider, autosvar mv. Vi svarer 
internt i bestyrelsen indenfor 3 dage, eksternt indenfor 1 uge. Der kommer 
autosvar på med telefon nr. hvis det haster.  
 
 

• Redaktionsudvalg  

o Vi afventer oplæg fra Tanja og Lars til brug for videre arbejde med blad, FB 
mv. 

• Evt. 

o Vi arbejder på et kredsseminar i efteråret 2022 

 

Næste planlagte møde bliver 3. maj 2022 kl. 19.00.  

Næste fysiske møde bliver 6. juni 2022. Tid og sted aftales.  

 

/ Referent Bente Koch  


