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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 15.01.2018 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. 

 

FRAVÆRENDE:   Britta Nørrekjær  

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 

Intet udover det som er sendt videre 

 

V. Orientering fra kasserer  

Referat/Regnskab kredsene, Medlemskabers faktura sendt ud, de første har 

modtaget.  

VI. Bladet  

Bladet på hjemmesiden! Der skal køres med log-in, for at kunne læse referater, 

bladet m.m. Standard information skal være tilgængelige for alle, så som race 

standard, hvalpeliste og lignende. HF laver et oplæg til næste møde. 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Intet at bemærke 

b) MT – Intet at bemærke 

c) BHR (UDD) – Styr på udtagelse Køge og DM Odense Fyn. Booking af 

stadion m.m. er ved at være på plads til VM, figuranter næsten på plads 

Logo fremsendes til HB - RJ 

d) Opdræt – Intet at bemærke 

e) Arbejdsgruppen MT – Årets første mentalbeskrivelse i konkurrence med 

Broholmer, mulighed for at afholde sammen? Alle arrangementer på plads. 

f) EU –  

Nye DKK Certifikater, Junior-/Veteran Champion Cert, krav som ikke kan 

undsiges, dog ingen krav om brugshund på de 2 Certer. Dog er Certifikater 

ikke lavet endnu fra DKK’s side, hvorfor special klubber selv må lave dem. 

Fremover er der altid Certer i DKK. 
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60 hunde til juleudstilling, dommer fra Holland, delte meninger om dommer. 

Fremover laves et dobbelt tjek på dommere, eventuelt søge tidligere 

oplysninger. 

DKK har ændret 2 års reglen på dommere til 1 år fra d. 1/1-2018 og fremover, 

meget glædelig nyhed for RKD. 

Fyn afholder dagen før Generalforsamlingen. Midtjylland juni måned, Ishøj i 

August, Juleudstilling RKD HB i Nyborg. 

DKK vil fremover ikke lave katalog, det bliver online fremad rettet. Men 

special klubber vil fortsat kunne printe online katalog til egne udstillinger. 

Mangler 2 personer 

g) IFR – Det går sin skæve gang, mange ting som ikke sendes til HB, da det er 

småting uden betydning. Bruger meget energi på fnidder korrespondancer. 

Stor disput imellem rottweiler klubberne USA/Canada. Kroatisk dommer 

svindlet, smidt ud. Styr på WM Argentina. De store arrangementer er på plads 

for 2018 og 2019. Juli md. er der samling fra mange lande og viser deres 

mentaltest i IFR for at sammenligne. 

h) Lokalforeninger – Kan ikke oplyse medlemmer i kredsene før om 1 måned 

hvor vi ved hvem som har betalt.  

VIII. Sager til behandling 

a) Klagesag DKK – er ikke færdigbehandlet af DKK, så udsættes til næste møde. 

b) Generalforsamling, 3 kandidater til 3 pladser. Alle udvalg skal skrive referater 

til Generalforsamlingen med udgangen af februar.  

Der bydes på kaffe og kage midtvejs, overvejes til næste møde. 

c) Oplæg til 2018 Budget/HF Udsættes til næste møde. 

d) Behandlet en sag om import at en hund uden papirer og afventer 

myndighederne 

e) Nyt Logo, sat i bladet – Ingen respons – RJ til Fællesmøde 

f) Fælles møde PowerPoint, alle tjekker om de har noget der skal sættes på 

senest onsdag aften / CH 

g) Mail politik – Oprydning –Når vi skriver intern? Gennemgår på fællesmøde. 

h) Ringpersonale/Dommere, vurdering / HF-SC 

 

IX. Fremtidige møder -  

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 

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

3 Kommunikation – politik / strategi      RJ 

1 Regler for – Rottweiler mail       HF 



             
            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 

3 Wall of Fame på årets hund Udstilling/BHR på hjemmesiden 

2 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk)     SC/RJ 

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

 


