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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
14.05.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweiler Klub, Uli mad 
 

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

Corvinius (kasserer), Pernille Lasson (sekretær), Lonni Kyed (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 

Sekretær sørger for at bekræfte inden for 3 dage og går videre med mail til rette 

vedkommende. 

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

Intet at berette  

V. Orientering fra kasserer Går fint, nye medlemmer sendes videre til andet steds. 

Klubbens konto skal laves om til en foreningskonto 

VI. Bladet Der mangles stof til bladet, mange melder ind med at de har noget, men når 

der så bliver rykket gentagende gange, hører redaktør ikke mere, eller folk trækker i 

land. 

Venligst, hvis i har noget til bladet, så kontakt redaktør. 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Ikke noget 

b) MT -  Efter sommerferien, planlægges at lave et MT seminar, med testleder og 

figuranter. 

c) BHR (UDD) – Instruktør uddannelse hvornår, der planlægges møde med 

instruktør.  

Afholdt DM, 4 begynder B, 3 Begynder AB. God beslutning med 

Begynderprogram. Godt arrangement med mange tilfredse. 

d) Opdræt – JLPP indstilling til DKK er nu klar og sendes 

e) Arbejdsgruppen MT – Avlskåring i Skive er aflyst grundet manglende hunde. 

Regner med et større rykind i efteråret på både AK og UHM. 

f) EU – (HB’kontaktperson Lonni Kyed) 

Linå udstilling, 59 hunde tilmeldt 

Hovedudstilling? Skal lukkes og vi skal have fundet en Kreds nu!! 

Ny medlem i EU – Tanja Callesen 

EU inkl. Lonni finder et navn til IFR udstilling i forbindelse med VM Odense 
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næste år. 

Mangler fortsat 1 person 

g) IFR – Spændende sag af 2 klubber i Canada/Nordamerika, sagen er nu gået i 

retten, da begge klubber vil være medlem af IFR. 

Belgien har også 2 klubber der slås om pladsen i IFR 

Den Serbiske klub er i kaos – ved ikke hvem som ansvarlig for klubben, 

afventer afgørelse i retten. 

WM i Argentina, er bange for at der ikke er så mange deltager. 

h) Lokalforeninger – Kredskontakter, GF i kredsene og regnskaberne, gennemgås 

af HF/SC/PL eftermødet, hvor kredsene får en sidste advarsel. 

VIII. Sager til behandling 

a) Klagesag – Lars Brandt /HF –Afventer fortsat endelig svar fra DKK. 

b) Klagesag – Michael Jeppesen/HF Afventer fortsat endelig svar fra DKK. 

c) Konstituering: MT – CH, AR – CH, Opdræt – SC, BHR – HF, Arbejdsgruppe 

MT – CH, Lokalkredsene – PL, EU – Lonni Kyed,  

d) Vurdering af begrebet Æresmedlem skal laves om og deles op i flere grader, 

samt evt. forslag til hvem. CH 

e) Dispensation af Franzi’s vom Godewind samt Olympia! Opdrætterudvalget 

har set på sagerne. CH sender svar til DKK og Michael Jeppesen. 

f) Rottweiler Folder – Kredshåndbog? Der er lavet en standard folder til de 

medlemmer hos DKK, hvor vi inviterer dem til medlemskab i RKD. Folderen 

er rediger bar. HF sender folder igen. 

Hvem har MT folder elektronisk, sendes til HF 

Kredshåndbog sendes til Mia for at få den redigeret. SC sender til PL som 

tager kontakt. 

g) Agri Forsikring, kom med oplæg og så ser vi hvad de har at byde på - Uli 

h) Godkendelse af referater – Hvor lang tid uden accept, HB markerer at de har 

læst? CH/PL 

i) HB Mail, besvarelse, sletning? HF/PL 

j) Dommerseminar: CH indkalder først til et dommerseminar med opdrættere og 

udvalget interessenter. Evt. senere et åbent seminar for alle. Efter seminar 

aftales hvordan vi tager fat i dommerforeningen. EU overvejer i samarbejde 

med CH hvad en vejledning til udenlandske dommere skal indeholde. 

k) Vi har en Logofil, som vi snakker om at gøre tilgængelig på hjemmesiden – 

CH/CB 

l) Eventuelt 

 

 

Punkter noteret fra GF: 

Satellit træningspladser i stedet for kredse? 

800 Hunde registreret i dansk hunderegister, 250 med stambog om året 

Betalingsservice / elektronisk kontingent 

Instruktøruddannelse hvornår? 

Ind scanning af vandrebøger 

Kaniba? Forslag til Ipo/Prøve tilmeldinger 
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Datoer på Hjemmesiden skal være mere synlig, mht til Fællesmøde – GF m.m. 

Referat fra HB mere dybdegående - Misforståelse 

Gebyr for genindmeldelse, afholder det folk fra at melde sig ind igen? 

Budget juleudstilling! 

Ændring af punkt 6. på indkaldelse til GF 

KK som sekretær til 2019 

IX. Fremtidige møder 

18.06.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

27.08.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

24.09.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

22.10.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

19.11.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

17.12.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

14.01.2019 kl. 20.00 – Telefonmøde 

11.02.2019 kl. 20.00 – Telefonmøde 

11.03.2019 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

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 

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 

2  E-mail lokalkredse        HF 

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

 


