Referat bestyrelsesmøde d. 25. januar 2021
Mødet blev afholdt pr. tlf.
Deltagere:
Michele Utke Ramsing (MUR)
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR)
Peter Jepsen (PJ)
Bitten Ambus (BA)
Louise Verner Machholdt (LVM)
Pernille Bruce (PB)

1. Godkendelse af dagsorden: - OK
2. Godkendelse af referat: - OK
3. Siden Sidst:
o

Ind- og udgående post – forespørgsel om deltagelse i GF digitalt
 Vi har ikke vedtægtshjemmel til at afholde GF digitalt. Fortsætter
”lockdown” skal det forbi DKK’s jurister og vi skal have lov til at omgå
vedtægterne pga. force majeure. Vi kan se en række udfordringer ved online
GF, som først skal løses inden det bliver en mulighed, fx afstemninger etc.

4. Den aktuelle COVID-19 situation:
 Vi følger udviklingen løbende og tilpasser de kommende arrangementer,
hvis det skulle blive nødvendigt
5. Økonomi:
o

Status 2020 regnskab inkl. vand og regioner:
 Vi har kun modtaget regnskaber fra to regioner, SLR rykker de manglende.
Der skal også indberettes 0 regnskab

o

Medlemstal:
 254 – Indbetalingerne er ikke kommet fra DKK endnu, så det er med et lille
forbehold for at medlemmerne indbetaler.

o

DKK’s arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring:
 Den tegnede vi sidste år, da den er obligatorisk. Vi kan fortsætte hos DKK
eller hos et andet selskab. Vi fortsætter hos DKK til 300,- pr. 100 påbegyndte
medlemmer. Der er også tegnet en bestyrelses ansvarsforsikring, den
fortsætter vi også hos DKK til 1700,-

6. Gold Cup:
o

Status 2021
 Program er fastlagt. PB laver flyer, der skal sendes på nyhedsmail, web og
FB, skal også laves på engelsk.
 Vi nedsætter et udvalg for aktiviteter udenfor udstillingerne, LVM sætter på
FB.
Der skal bookes overnatning til dommere ASAP - PB
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Vi skal have taget beslutning om erindringspræmier og rosetter
Standlejere, hvad skal det koste?
Vi nedsætter udvalg for indsamling af sponsorpræmier – LVM sætter på FB.
SLR er tovholder og kontaktperson for udvalget.
7. Nyt fra:
o

Regioner
 Jylland og Fyn holder regionsmøde i hhv. 6. marts og 3. marts
 Regionerne har forespurgt på medlemslister. PJ tjekker med DKK om vi må
give de informationer videre under nye GDPR regler.

o

Vand
 Troels Agerbo er gået af pr. 31/12-20. SLR har meldt sig som nyt
vandudvalgsmedlem. Det har bestyrelsen hermed godkendt. Vandudvalget
vil gerne have et medlem i Jylland. Der er pt. 3 personer i udvalget.

8. Høring om DKK’s udkast til obligatorisk udstationeringskontrakt:
 DKK har sendt et nyt udkast til udstationeringskontrakt til høring. Udkastet
er sendt til alle opdrættere, der er medlem af DKK. Alle opdrættere kan
sende deres svar til DKK. Bestyrelsen skal også sende deres svar til DKK –
MUR udformer og vi diskuterer online. Svar skal falde inden 31/1-21
9. Hjemmeside:
o

Igangsætning af proces for ny hjemmeside
 Vi spørger på FB om nogen har kompetencer til at sidde i et hjemmeside
udvalg. MUR og LVM vil være tovholdere i udvalget

10. Dato for næste møde:
 Torsdag d. 25. februar kl. 19
11. Eventuelt


