
             
            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

 

 

HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
12.03.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweiler Klub, Uli mad 
 

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. 

 

   

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 

OK 

V. Orientering fra kasserer Alle indbetalinger bogført. Udbetalinger kredsene? 

Regnskab færdig søndag. 

 

VI. Bladet Mia har fået en hjælper til det næste blad. 

4. blade årligt 

Skal forberede et jubilæumsblad til næste år. 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Se RKD under AU 

b) MT – Se RKD under MT 

c) BHR (UDD) – Instruktør uddannelse hvornår. Afsendt penge, hvornår skal det 

gøres. RJ kontakter Instruktører med føl. SKAL iværksættes i 2018. Kredse 

står for transport og forplejning, RKD står for kursus udgifter. 

Flot opbakning til udtalelse, 7 Ipo 3 hunde.  

1 hund tilmeldt DKK DM Ipo - Køge 

d) Opdræt – Se RKD under OU  

Hovedemne hvalpetester og hvalpetest kun RKD, opdrætterudvalget inviterer 

alle til genopfriskningskursus / Nye tester. Kursus er gratis inkl. Forplejning, 

folk står kun for transport. Hvalpetester bane lånes og kopieres af HF i 3-4 stk. 

100 kr. pr hvalp – 500,- som minimum for RKD, samkørsel så vidt muligt. Der 

skal oprettes en RKD konto til ind og ud med en grund buffer, styrende af 

Maiken og Merete 

e) Arbejdsgruppen MT – UHM 7. April Læborg aflyses hvis der ikke kommer 

flere tilmeldinger, d. 8. April kører fortsat. 
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f) EU – Ishøj har meldt fra mht. Hovedudstillingen, trods dommer Yvonne Brink 

er bestilt m.m. Uli undersøger om der er en anden sjællandsk kreds som er 

interesseret.  

Ensrettet instruktion til dommere. Kommissorium skal laves/tilrettes.  

Udvalgene skal generelt huske at informerer HB kontaktperson. 

Mangler 2 personer 

g) IFR – Stort problem, dommermøde, referater om den store verdens ringet hed 

af rottweileren. Tænder kastet ind, bevægelser ikke eksisterende m.m. Der skal 

strammes omkring bedømmelserne. Worldwide skal rottweileren leve op til 

racestandarden. Er IFR bare en arrangementsforening, eller skal der kæmpes 

for bevarelsen af Rottweileren. 2019 Deleger møde, alle delegeret indkaldt, får 

et kvarter med bestyrelsen omkring hvordan de lever op til det. Dommerlist 

Black/positiv liste. 

Kriterier for Mentaltest 

Der skal laves et samarbejde mellem IFR og FCI, kriterier for stambøger.. 

h) Lokalforeninger – Når alle GF er overstået, vil HB gennemgå dem alle samlet. 

VIII. Sager til behandling 

a) Klagesag – Lars Brandt /HF – Afventer DKK 

b) Email System – Udsat Arkiv? HF 

c) Avlskåret hund? Spørg Svend  

d) Spørgsmål om dispensation af AK hund. CH sender svar 

e) Generalforsamling – Uli samler sammen til KK. Referater fra udvalg skal 

sendes i denne uge til HB mail. 

Powerpoint skal sendes til PL. 

Uli skriver referat. 

HB Mødes kl. 10.00 

Rikke sidder ved indgang og tjekker medlemmer. 

f) Hjemmesiden – Christoffer har overtaget webmaster jobbet og mangler en 

redaktør adresse. Mailadresser HB skal opdateres. Udvalg skal opdateres. 

Kalender skal inkludere 2019. Wall of Fame på årets hund Udstilling/BHR på 

hjemmesiden. Evt. også Wall of Fame af medlemmer, som har gjort en ekstra 

indsats. 

g) Næste møde skal vurderes om begrebet Æresmedlem skal laves om og deles 

op i flere grader, samt evt. forslag til hvem. 

 

 

IX. 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 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 

1 Nyt logo – ved lejlighed       RJ 

1 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk)     SC/RJ 

1 Hjemmeside, hvad er offentlig og hvad er ikke    HF 
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2  E-mail lokalkredse        HF 

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

 


