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Emne: Kommentar Ansvarlig 
Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt. Alle 

Godkendelse af referat fra 
sidste HB-møde.  
 

Godkendt. Alle 

Godkendelse af beslutninger 
på mailkorrespondancen.  
 

Ingen bemærkninger. Alle 

Orientering fra formanden, 
herunder orientering om 
indgået post.  
 

DKK overenskomst skal gennemlæses og 
”genforhandles” med DKK -> CCH tager sig af 
opgaven. 

HFR 

Regnskab og økonomi.  
 

HFR anbefaler et særskilt møde for at gennemgå 
regnskaber. 
Forslag til dato : Tirsdag den 27/4 kl. 18.30 
Spørgsmål sendes gerne til HFR 3-4 dage i forvejen. 
Alle bilag ligger på one-drive – HFR har sendt link. 
 
Underskrevet referat er sendt til banken for at få 
lukket op for Søren. 
 
Lokalt tilskud for 2021 er beregnet og klar til 
udbetaling nu. 
 

HFR 

AR  Ingen bemærkninger. HFR 
BHR/ UDD  
 

Afholdelse af træningsdage i Linå i Påsken. – Ca. 30-35 
hundeførere deltog over to dage. – Super god 
stemning og stort engagement i alle tre discipliner. 
HN laver et indlæg til bladet. – Billeder kan ses på FB 
gruppen RKD Kreds Midtjylland. 
 
Sporhunde DM afholdes den 25/4 – der er tilmeldt  
1 sporhunde 2 
3 sporhunde 1 

HN 



Måske underskudsdækning af arrangementet. – Det 
er lagt i budget. 
Der er pokaler i overskud fra sidste år, som 
genanvendes for at holde udgifter nede. 
 
VM- Udtagelse 8. maj i Linå er planlagt – kører på 
skinner! 
DM den 29-30/5 er lige åbnet for tilmeldinger i dag. 
 

Lokalforeninger  
 

Holbæk mangler tilbagemelding vedr. bank 
oplysninger. 
 
Brug af rottweiler mail – hvor findes 
dokumentationen på det? 
Rottweiler mail bruges kun af bestyrelsesmedlemmer 
og HB-officials … men IKKE af lokalforeninger. 
Vi mangler at ændre Sydsjælland og Bornholm. 
 

SEB 

MT  
 

Der er lavet en aftale med Jesper Rondee vedr. bane 
på Sjælland. 
 
CCH køber et par nye underlag til hvalpetest banerne. 
 
Teamleder møde og kick-off i DKK den 18/4. 
 
30. maj er der møde omkring den udvidede 
mentalbeskrivelse. – mindre ændringer men det 
påvirker ikke vores afholdelse af arrangementer. 
 

CCH 

IFR  
 

VM i Ungarn – er ikke aflyst endnu, men vi mangler 
oplysninger. 
 

CCH 

UU  
 

Ingen bemærkninger. CCH 

IT  Der er lavet back-up af data – og flere dokumenter 
læges ud på one-drive. 

HFR 

Redaktionsudvalg  
 

Der fastsættes en dato for oplæring i hjemmesiden 
mm. 

TMG 

To-Do listen  Gennemgået og opdateret. 
 

TMG 

Evt. GF datoen den 6/6-2021 fastholdes indtil videre. 
Praktik omkring forberedelser til GF tages på 
regnskabsmødet den 27/4. 
 

Alle 

 


