
Referat HB-møde RKD 23. august 2022  

På teams 

kl. 19.00 – 21.00  

Indkaldt: Henrik, Carsten, Karin, Bente, Christopher, Michael 

Tanja deltager i punktet redaktionsudvalg kl. 20.00 

Dagsorden:  

• Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance: Intet 
 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

o Indbydelse til STH Velgørenhedsgåtur  25. september : Invitation kommer på FB 
o Indbydelse til DKK inspirationsdage 21-23. oktober: En repræsentant fra HB deltager 
o Henrik og Michael har deltaget i DKK jubilæum 
o Der kommer et nyt DKK center i Ringsted 

       • Regnskab og økonomi. 

o Orientering v/ Karin: Det går godt med den nye bank 
 

• Orientering om besøg i lokalklubberne v/ Christopher: Der er sendt mails ud til samtlige 
kredse om et snarligt besøg af HB v/ Christopher og flere kredse har allerede aftalt dato for 
besøg i efteråret. De resterende kredse må meget gerne melde tilbage, hvornår det kan 
passe ind med et besøg. Kredsene må også meget gerne melde tilbage på Christophers 
henvendelse vedr. medlemslister.   
 

• Indledning til samarbejdsaftale med lokalklubberne v/ Bente: 
Samarbejdsaftale/overenskomst om samarbejde mellem RKD og DKK kan underskrives. I 
forhold til samarbejdsaftale med lokalkredse arbejder HB videre med det efter VM 
 

• Refusion ved AK og brugsprøver v/ Carsten: Drøftelse af, om der skal være differentieret 
pris ved deltagelse i arrangementer i RKD-regi. HB er positive overfor dette og arbejder 
videre med at få synliggjort fordelene ved at være medlem af RKD.   
 
 

• BU/ UDD:  
o Orientering om træningsdagen med VM-holdet samt VM: Der blev afholdt en meget 

varm træningsdag med VM-holdet i Ishøj 13. august, hvor Henrik, Janny, Calle, Kim og 
Brian forestod forskellige træningspas. Der var 31 tilmeldte hundeførere og enkelte 



uden hund. Dagen var en stor succes og der var mange positive tilbagemeldinger. Der 
er pt 4 ekvipager til VM fra Danmark: Henrik, Janny, Calle og Kim. Der kan tilmeldes til 
Spor VM frem til 5. september.  
 

• IFR 
 

• MT 
 

• AU 
 

• OU 

 
• IT: Michael har sørget for gratis licens til Office 365 

 

• Redaktionsudvalg  

o Tanja kobler sig på til en drøftelse af Bladet, hjemmesiden og FB mv. : Bladet er på 
gaden og der var stor ros fra HB. Vi havde en drøftelse af indhold i Bladet fremadrettet, 
hvad der skal på hjemmesiden og hvad der skal på FB. Bladet må meget gerne have 
indlæg og billeder fra arrangementer, medlemmernes egne historier mv. Hjemmesiden 
skal mest være statisk med oplysninger fra klubben, hvor FB kan være mere dynamisk. 
Oprydning på hjemmesiden er i gang, det er et stort arbejde med bl.a. tekniske 
udfordringer.  
 

• Pipeline: Hvad har vi af emner til behandling fremover 
 
o Kriterier for wild card – BU 
o Samarbejdsaftale RKD og kredse – underudvalg i HB bestående af Henrik, Christopher 

og Bente 
 

• Evt.  

o Næste møde er 20. september kl. 19.00.  

 

 

  

 

 


