
Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. december 2020 pr. telefon 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Mariann 
Zittlau (MZ), Berit Sigersen (BS), Sia Gudmundsson (SG), Gina Biolzi (GB), Jeanett Westergaard (JW) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra møde 4. oktober 2020 

Godkendt på telefonmødet 
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 
a. Formanden 

• Der har været en klage over et medlem, som var ubegrundet og endte med råd og vejledning til 
klager.  

 
b. FU 

Der er afholdt et fysisk møde i FU d. 11. oktober i Nyborg, hvor forslag til plenarforsamlingen blev 
drøftet. Ligeledes drøftedes formandsvalget, hvor et enstemmigt FU pegede på Bette Lind.  
 
Der er nu taget hul på arbejdet med den FD fælles killingeliste, efter at stambogssystemet er 
implementeret.  
 
 

3. Kassereren orienterer 
Beholdning d.d. er kr. 199.371. Der kommer en del medlemmer til – nye som gamle, og medlemstallet 
ligger d.d. på 324. 

 
Under punktet drøftedes ligeledes flg.: 
Der opkræves af en eller anden årsag ikke portogebyr, når man bestiller importstamtavler på 
hjemmesiden. PB kontakter CS for afklaring.  
 
Sponsoremner blev drøftet. RC har takket nej igen i år.  

 
 
4. Stambogssekretæren orienterer 

Henriette L Knudsen orienterede om, at der stadigvæk er en pæn tilgang af stamtavleansøgninger, men 
samtidig også, at der er kommet mere ro på nu. 

 
 
5. Webmaster orienterer 

Det blev aftalt, at udsendelse af medlemslisten kun sker max. én gang ugentligt til webmaster.  
 
 

6. Udstillingsudvalget orienterer 
PB orienterede om de to senest aflyste udstillinger i år, samt om et nyt tiltag i form af virtuel udstilling, 
som afholdes i februar. Tilmeldingen åbnes i morgen og kører pr. videooptagelser, som tilsendes 
dommerne. BIS afholdes via Teams online, og FIFes udstillingsregler er gældende, som ved ordinære 
udstillinger. Udgifterne til udstillingen blev drøftet. Der er forslag om, at kokarderne til BIV, NOM og BIS 
kreeres som ”digitale” kokarder.  
Der er i øvrigt håb om, at en fysisk udstilling kan gennemføres i maj. 

 
 
 
 



7. Webshop 
Der ligger p.t. 5 produkter klar til webshoppen (Biofresh, Vitaminer, 2 x halsbånd, Rør før du spør). Så 
snart alle 5 produkter er i hus, sendes materialet til Webmaster.  
 
Besværligheden med af finde bestillingssiden vedr. grus blev drøftet. Det kan løses med et link fra den 
offentlige side, til den side som medlemmerne skal anvende til bestillingen (med login). 
 
GB har flere leverandører, som gerne vil tilbyde RKs medlemmer 10% på køb. Til dette kan benyttes en 
fast kode på medlemssiden. 

 
 
8. Generalforsamlingen 

Er det ikke muligt grundet corona-restriktioner at afholde generalforsamlingen fysisk, vil det ske online. 
Der aftales p.t. intet formøde for bestyrelsen. Kassereren MZ, næstformand LSH, og SHA genopstiller – 
ligesom suppleanterne SG og GB modtager genvalg.  

 
 
9. Medlemsudsendelsen 

Der var forinden mødet via mail enighed om, at stille forslag til vedtægtsændring §6 stk. 4, vedr. 
tidspunkt for indsendelse af lovændrings forslag til GF. Udsendelsen ligger i øvrigt klar til webmaster. 
 
 

10. TO-do-listen 
Se bilag 2. 

 
 
11. Potemøder 

Der er just annonceret et virtuelt potemøde i januar vedr. købelov og kontrakter v/Camilla Scharff. 
Nye møder med emnerne rå-fodring og genetik er i støbeskeen.  
 
 

12. Bordet rundt 
Berit 
BS udtrykte glæde over de tilbagemeldinger, der er kommet fra medlemmerne på det udsendte 
julekort og gave. 
 
Pia 
PB takkede hele bestyrelsen for godt udført arbejde i året, som er gået, og selvom det ikke har været 
uden udfordringer, så er vi kommet godt igennem det.  

 
 
13. Næste møde 

Næste møde er d. 24. januar kl. 12 hos Lisette 
  
SHA 

 


