
             
            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

 

 

HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 19.06.2017 Telefonmøde kl. 20.00 Tlf. 81111213/25270101 

 

 

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 FREMMØDT: Henrik Fuchs og Svend Corvinius 

   

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 OK 

VI. Bladet Flot og imponerende blad, meget bredt udsnit hvor hun kommer vidt 

omkring. 

Der skal skrive ind til dem som står for at bladet kan bladre, CH vil hjælpe Mia med 

hjem som skal kontaktes. Vi har betalt så det SKAL virke. 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Avlsrestriktioner er nu skrevet ind og godkendt, træder i kræft fra 1/7-

2017. 

b) MT – Intet at melde 

c) BHR (UDD) – Rikke Lucinde har trukket sig.  

Henrik Neuman er blevet holdleder for holdet.  

HF har holdt møde med holdet til VM træningsweekend på Fyn, gik super 

godt. Referat kommer i næste blad. Sponsorat til VM holdet, så tøj er under 

produktion. 

Årshjulet 2018 er på plads og offentliggøres snarest. 

BHR efterlyser en frivillig til at tage over for Rikke Lucinde. 

d) Opdræt – Hvalpetester, udvalget mangler at finde en tovholder som sætter 

tingene i gang i udvalget. 

JLPP der skal sendes mere information ind til DKK 

Arbejdsgruppen MT – Køre stille og roligt, alle arrangementer klapper efter 

planen, alle ved hvad de skal, fungerer godt sammen. 

e) EU – Mangler fortsat en frivillig i udvalget. 

Nordjyllands udstilling er rykket til Linå i august. Er godkendt af DKK og 

godt i gang med planlægning.  



             
            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

 

Mangler fortsat en kreds til at tage juleudstillingen, januar 2018, gerne Jylland 

/ Fyn, CH har 6-7 kontakter til special dommere, som aldrig har dømt i 

Danmark, giver liste videre til EU. 

Der skal arrangeres et Eksteriør/dommer seminar, måske oktober/november, 

CH kommer med oplæg. 

f) IFR – Der sker voldsomt meget, denne uge kommer referatet på engelsk på 

RKD’s hjemmeside, er værd at læse, da der er rigtig meget information.  

g) Lokalforeninger -  

VIII. Sager til behandling  

a)  Ændringer i vedtægter Fyns RKD – Godkendt, hvis ikke HF, SC og CH  

kommenterer inden for 2 dage. 

b)  Skandinavisk Championship IPO, Danmark’s tur til 2018, vi har ikke 

overskud til afholde dette, med mindre en kreds brænder vildt for det. CH Sender 

svar retur. 

c)  Dommeraspirant? CH sender rundt til HB, så vi kan vende det de 5 

bestyrelsesmedlemmer imellem. 

d) Exteriør beskrivelse fra UHM på hundeweb? Der skal rettes henvendelse til 

DKK om hvorvidt dette kan lade sig gøre. Uli sender udkast til HB. 

f)  Generalforsamling – Aunslev Forsamlingshus – 22. April 2018 kl. 12.00 

 

IX. Fremtidige møder -  

14.08.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

25.09.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

23.10.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

20.11.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

11.12.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

15.01.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

12.02.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

12.03.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted 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 

3 DKK medlemssystem – økonomisystem     SC/HF 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 

3 Nyt logo – ved lejlighed       RJ 

2 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk)     SC/RJ 

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

 


