Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. august 2021 hos Pia
Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Berit Sigersen
(BS), Gina Biolzi (GB), Dorthe Bondesen (DB), Sia Gudmundsson (SG),
Delvis deltagelse: Jeanett Westergaard (JW)), Mariann Zittlau (MZ),

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 3. juni 2021
Godkendt

2. Formanden/næstformanden orienterer
a. Formanden
En klage fra en killingekøber, hvor killingen umiddelbart blev syg efter hjemkomst er behandlet.
PB har modtaget en klage fra et medlem over et andet (begge RK medlemmer), som omhandler
deres indbyrdes dialog på SoMe. Klagen er af en sådan art, at RK kun kan henstille de to
medlemmer til at deltage i kommende FD debatmøde d. 22. august i Friheden eller i Horsens d. 29.
august.
b. FU
LSH orienterede om, at 2 debatmøder afholdes i FD-regi i Øst og Vest d. 22.og 29. august. Disse er
allerede annonceret på diverse medier. Det kunne være ønskeligt, om flere RK-medlemmer ville
deltage i disse møder.
Arbejdet med killingelisten pågår.
Ny folder vedr. FIP er under udarbejdelse.
Pga. mange sager vedr. manglende stamtavleansøgninger, har FD udarbejdet et skriv som fremover
vedlægges et brev til opdrætteren ved ansøgning af nyt stamnavn.

3. Kassereren orienterer
Af fremsendt mail fra kassereren d.d. fremgår det, at kassebeholdningen er kr. 264.999,10.

4. Webmaster orienterer
Webmaster holder p.t. ferie. PB meddelte, at logo fra Agria skal skiftes til nyt.
PB ønskede også tilføjelse af en tekst på tilmeldingssiden, hvor det skal klarlægges, at medlemmet kun
må være medlem af én hovedklub i FIFe.

5. Webshop
DB orienterede om salget den sidste tid, som er gået i sommerferie mode. Varerne tages selvfølgelig
med på de kommende udstillinger.
Grus-tjansen blev drøftet igen, og den skal stadigvæk overflyttes til Poteshoppen, hvor bestillingssiden
tilgås via et medlemslogin. GB kontakter webmaster om opgaven.
RK logo klistermærker blev drøftet, og efter at have set en demo, blev det besluttet at bestille 10 af
hver i hhv. sort og hvid. Derefter lægges de som bestillingsvare på poteshoppen til kr. 25. GB kontakter
webmaster om opgaven.

6. Udstillingsudvalget
Udstillingen i september er flyttet fra Køgehallen til Rishøjhallen i Ølby grundet for dårlige
parkeringsforhold ved Køgehallen. Temaet er ”at rejse”.
Udvalget har besluttet, at Coronapas skal forevises ved indgangen, da RK har en del sårbare deltagere.
Da udstillingen i september er en dobbeltudstilling samme dag, har der været afholdt et testmøde for
at se, om systemet også var gearet til at håndtere dette.
Bette Lind og Michael Robdrup har udarbejdet en drejebog om arbejdet i sekretariatet med henblik på
eventuel assistance og backup.
Fie er udtrådt af udstillingsudvalget og vil blive savnet. Ved eventuelle bemandingsproblemer på
udstillingen har bestyrelsen givet sit tilsagn om assistance.

7. Stambogssekretæren orienterer
Intet pga. ferie

8. Sommerfest
Festen afholdes kl. 14 og bestyrelsen møder ind kl. 13.

9. Facebook
Reglerne omkring vores fb-grupper blev drøftet. Det blev efterfølgende aftalt, at disse tages på et
kommende workshopmøde.
10. Potemøder
PB orienterede om, at et tiltag om emnet fertilitet med Ølby dyreklinik i september er under
planlægning.
LSH nævnte, at FD’s mentorer har ytret ønske om medlemsmøde vedr. overvægt hos katte. PB arbejder
videre med at finde en foredragsholder.

11. Infoshow/Biblioteksmøder
Kommende infoshow er ved Grundtvigskirken d. 15. august. GS mangler at udsende bekræftelser pt.
Infofoldere medbringes. GS kontakter evt. Bent Aggersbøl af hensyn til lån af bure.
12. Bordet rundt
PB ønsker afholdt en workshop for bestyrelsen med henblik på at arbejde med emner som:
forventningsafstemning af arbejdsopgaver m.m. i bestyrelsen samt FB regler. PB udsender invitation via
Doodle.
DB har modtaget en klage fra en anonym, som klager over en killingekøber. FU behandler ikke
anonyme klager.

13. Evt. beslutninger på mail/FB til referat
I forbindelse med vores OK sponsoraftale efterlyser PB et bestyrelsesmedlem til at følge op på denne.
Bl.a. skal der skaffes 10 nye medlemmer til aftalen pr. år.

14. To-do-listen
Se vedhæftede bilag.
LSH orienterede om, at hun vil kontakte relevante halmænd mht. om RK er dækket af deres forsikringer
ved halleje, for at vi kan undgå evt. dobbeltforsikring. Derefter er LSH klar til et møde med
forsikringsselskabet efterfølgende. SG kontakter Hårlevhallen.

15. Næste b-møder
Næste møde er d. 28. september hos Lisette.

