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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 12.12.2016 Fjelsted Skovkro Kl. 17.00 

   

 

 

INDKALDT: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Svend 

Corvinius (kasserer), Pernille Lasson (sekretær), Britta Nørrekjær (medlem) 

Samt følgende suppleanter uden stemmeret – Rikke Johannessen, Uli Nomis. 

 

IKKE MØDT: Rikke Johannesen, Henrik Fuchs 

   

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance OK 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling  

V. Orientering fra kasserer Opkrævninger skal sendes ud, kan ikke printe labels. 

Hvem har en labelprinter? SC kontakter RJ, har et Excell ark med adresser. IFR er 

betalt, SC sender mail til CH. 

Brugshundeprøver, regning fra DKK sendes til HB, vi har d.d. besluttet at klubben 

fremadrettet betaler gebyret, lige som for udstillingerne. 

VI. Bladet Nyt blad klar til hjemmesiden, super flot og godt lavet. Stor ros til Mia. 

Hovedsponsor til udstillinger, gratis annonce i bladet, ellers begrænse 

virksomhedsannoncer. 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Første møde afholdt, godt og positivt møde. Fuld enighed, referat ligger 

næsten klar. Sendes ud til udvalgene, og HB skal godkende det endeligt. 

Fremlægges til Stormøde. 

b) MT – Opdrætter udvalget er tilskrevet UHM/Avlskåring, som er videregivet til 

Arb.gruppe 27, datoer lagt fast, bemanding mangler lige det sidste.  

Hvem indkalder til møde i Arb.gruppe 27, nye lokationer er fundet på Fyn og 

Sjælland.  

Nyt AK præsenteres for arbejdsgruppen og opdrætter udvalget. 

Process omkring udvidet mentalbeskriver til AK, uddannelsen i DKK er startet 

og første omgang er afholdt i Skive af 12 personer. Der er total 5 kurser over 

vinter, så der satses på at der skulle være folk nok til at bistå kåringerne. 

c) BHR (UDD) – Møde med ekspertpanel, RL mangler at sende referat. Datoer 

på udtagelser m.m.  

DM forsøges afholdt på Sjælland.  
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Anne Sigrid Svarre Pedersen har sagt ja til UDD arbejdsgruppen sammen med 

Pia Kulmback.  

d) Opdræt – Hvalpetester teamet, fælles sæt sammen med Hovaward Klubben, 

Ulla Mogensen sammen med Joy fra Hovaward. 

e) UU – Holder møde onsdag d. 14/12 ang. Arbejdsplanfordeling og fremtidige 

udstillinger. 

f) IFR – Husk at følge med på IFR’s hjemmeside. Fokus på mentaltest for IFR. 

Næste onsdag har Walther Horn og Dirk møde med ADRK om deres fremtid i 

IFR. 2 Tyske klubber efter nytår.  

Internationale dommere er ved at blive godkendt.  

CH har meget fokus omkring mentaltest. IFR Panel. 

g) Lokalforeninger - RL søger om at oprette en Kreds i Nakskov, der har tidligere 

været en Kreds på Lolland, hvorfor en evt. Generalforsamling kan genåbne 

Kredsen. 

VIII. Sager til behandling 

RKD Holstebro – DM – SC skriver til Johnny 

Træningsweekend Fyn – Afslutning – Lovformelig Bilag vil blive 

honoreret så længe der er penge på kontoen. 

Mail vedr. Stambogshunde i Bladet – PL Sender svar: Vi er en Rottweiler 

klub, som varetager Rottweileren, uanset stambog eller ej. 

Generalforsamling – CH og PL modtager genvalg. Lokale er bestilt – 

Tårnborg Forsamlingshus, Store Sal. Uli tager referat. Form og farver 

omkring Generalforsamlingen skal med på næste møde. 

Fællesmøde – 22/1-2017 Ringsted: Indkaldelse, alle tillidspersoner og 2 

repræsentanter for hver kreds. CH laver en indbydelse. 

Advarsel /Misbilligelse – RKD er selv berettiget til at give en næse. Tages 

om emne til næste møde. 

Klage over Chikane RKD Bornholm – Mangler oplysninger, bilag og 

breve, så vi kan se sagen komplet. RKD vil gerne støtte og hjælpe. SC 

kontakter Jurist Charlotte Winther Dahl DKK og beder om råd og 

vejledning. SC sender svar til Bornholms Rottweilerklub. 

IX. Fremtidige møder 

16.01.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

13.02.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

13.03.2017 kl. 17.00 -  Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro) 

X. TO-DO-LISTE 

Prio. Indhold        Ansvar 

1 Medlemslogin -> 2 hjemmesider -> HF arbejder på dette   HF 

2 Facebook – ny gruppe RKD (officiel – ej til tjat)     UN 

3 Kommunikation – politik / strategi      RJ 

3 Nyt IT System (365)        HF/CH 

1 Regler for – Rottweiler mail       HF 

2 Materiale fra UU på hjemme side – afventer Kick Off   CH 

3 DKK medlemssystem – økonomisystem     SC/HF 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 
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3 Nyt logo – ved lejlighed       RJ 

2 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk)     SC/RJ 

1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer    HF 

1 Kalender struktur på hjemmesiden      CH 

 

 


