
Referat fra bestyrelsesmøde - online d. 25. februar 2021 

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), Dorthe 
Bondesen (DB) 
 
Formanden bød Dorthe Bondesen velkommen til bestyrelsen, og orienterede om allerede udsendte 
procedurer bl.a. vedr. tavshedspligt samt ageren på de sociale medier, som er vigtige at overholde. 
 
1. Konstituering af bestyrelsen 

LSH er næstformand og FU-medlem, SHA er FU-medlem. 
 
2. Opgavefordeling 

Listen blev gennemgået, og arbejdsposterne blev fordelt. Se vedlagte bilag 
 
3. Formanden/næstformanden orienterer 
a. Formanden 

• Vinderen af konkurrencen vedr. flest indmeldte killingekøbere i 2020 (Dorina Jacobsen) har fået valget 
mellem 2 biografbilletter eller et års kontingent for 2022  

• Et link til årets plenarforsamling er just lagt på FDs side. RKs plenarer er indmeldt til FUs referent. 
Emnerne til valgt til Avlsrådet og Mentorrådet fremsendes plenarerne fra LSH 

 
b. FU 

• Domænenavn til den kommende FD fælles killingeliste er indkøbt 

• Et par personsager har været behandlet, hvoraf det ene er et RK-medlem, som ikke har ansøgt 
stamtavler i FD, men i et andet forbund. FD har rettet henvendelse, og medlemmet har 14 dages 
svarfrist, før FU træffer en beslutning 
 

c. Indkomne sager 
Formandskabet har brugt tid på 2 indkomne sager, hvor det samme medlem har været involveret i 
begge. Bestyrelsen blev underrettet om forløbet, og sagerne betragtes som afsluttet. 

  
4. Udstillingsudvalget orienterer 

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde i januar. 
Afholdelse af maj-udstillingen afventer corona-situationen, hvad angår fysisk eller online afholdelse.  

 
5. Stambogssekretær orienterer 

Intet.  
 

6. Kassereren orienterer 

• En hel del medlemmer har just indbetalt kontingent efter at have modtaget en reminder 

• Beholdningen er pt. 215.481,96 kr. 

• Liste over ikke betalte medlemmer sendes til GB, da disse efterfølgende ikke skal have adgang til 
RKs lukkede medlemsgruppe 

• Der er atter problemer med at åbne medlemslisten. LSH kontakter Bette Lind ift. brug af FDkat. 
 

7. Webmaster orienterer 
Intet. 

 
8. Biblioteksprojekt/Infoshow 

DB har just fået ansvaret for biblioteksmøder og infoshows. PB giver DB en introduktion til opgaven. 
Invitation til Slagelse festuge er modtaget, ligesom vi har en stående invitation fra Herup Museum i 
Rødovre, når de engang åbner.   

 
 
9. To-do-listen 



Se bilag 1. 
 
10. Potemøder 

PB har kontaktet Jens Ruhnau vedr. mulighed for en reduktion af prisen for et foredrag, men har ikke 
modtaget en tilbagemelding p.t. 
 
PB har været i kontakt med Tureby Hunde og kattepension vedr. BARF-fodring, som var interesseret, 
men ikke er vendt tilbage. Royal Canin er efterfølgende kontaktet vedr. fodring, og har vist interesse og 
vender tilbage. 
 
Planlagt er Genetik 2 v/Jan og Charly i marts samt et møde vedr. FDkat med Bette Lind i april. 
 
Medlemsmødet vedr. gennemgang af forslag til plenarforsamlingen blev drøftet. PB udsender forslag til 
mødedatoer, og LSH laver et oplæg til indkaldelse.  
 

11. Bordet rundt 
Susanne 
SHA spurgte til om der var emner til et nyhedsbrev. PB ønsker et udsendt i løbet af en uges tid 
indeholdende referat fra generalforsamlingen, tekst om gebyr, dato for medlemsmøde m.v. 
 

 
12. Kommende bestyrelsesmøder 

Planlægning af årets møder afventer medlemmernes arbejdsskema. Næste møde indkaldes via Doodle.   
 
 

SHA 
 
 
 

 


