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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

Rottweiler Klubben Danmark 
D. 27.08.2018 Telefonmøde kl. 20.00 

 

 

DELTAGER: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Pernille 

Lasson (sekretær), Lonni Kyed (medlem) 

 

AFBUD: Svend Corvinius, Rikke Johannessen, Uli Nomis. 

 

   

I. Godkendelse af dagsorden  

II. Godkendelse af referat fra seneste møde  

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance  

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

Sommerferie. 

V. Orientering fra kasserer (Formand Henrik Fuchs)  

Status bogført alt op, afstemt balance, Medlemsflytninger bliver korrigeret. 

Medlemslogin til klubben, så kan de selv se medlems status.  

Henrik har overtaget alle bilag og kontoer, og bogføre. 

Alle kredse har fået udbetalt kontingenter, også for 2018 på nær en kreds, som nu er 

eftersendt. Skulle der komme nye medlemmer efter sommerferien, giver dette en 

efterbetaling. 

Tidligere kasserer (Svend) er blevet bedt om at fremsende et stort antal manglende 

bilag. 

Alt korrespondance til kasserer, foregår fortsat via kasserermail, denne styres 

Via Henrik og Pernille 

VI. Bladet 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Ny FCI standard, hvor der er lavet et par rettelser til den danske udgave, 

om formuleringer. Der vil i det sene efterår blive lavet et seminar for udvalgte 

personer.  

b) MT – Fuld opbakning til Skive, der skal evt. findes en ny måde at annoncerer 

på evt. via Facebook. 

AK er kommet under DKK, IT afdeling arbejder på registrering af den udvidet 

mentaltest på hundeweb. Der arbejdes på at få AK skema ind som en pdf med 

beskrivelser m.m. 

Regler for tilmeldinger, betalinger og frameldinger er lig udstillinger m.m. 

Stiller hunden ikke, er pengene tabt. 
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c) BHR (UDD) – Instruktør uddannelse hvornår? VM i spor og udstilling triller 

derud af. VM med IPO i september 2018 har fuld fokus nu.  

Der er bestilt nye prøvehæfter. 

Instruktøruddannelse, tilmeldinger er i gang og der er stadigvæk åben for 

tilmeldinger. 

Bemanding vedr. BHR.  

Der skal sendes en officiel forespørgsel til IFR, Rikke og Uli arbejder på noget 

Uli mangler at lave en beskrivelse. 

Udstillingen bliver på et andet stadion. VM hjemmesiden er næste færdig. 

d) Opdræt – Hvalpebane er produceret og godkendt, der er lavet 3 stk. til Jylland, 

Fyn og Sjælland. Der mangler lidt praktisk vedr. det økonomiske. 

e) Arbejdsgruppen MT – Fungerer godt og positivt og CH håber på at 

samarbejde kan fortsætte. 

f) EU – Lonni har ikke hørt fra Uli. Hovedudstilling forløb godt, trods 

manglende deltagelse, virkede som der generelt var en god stemning.  

Vaccinationsstikprøver i Veerst, viste at folk blev overrasket og der var 

blandet følelser over at alle hunde skulle  

Kennelnavne må ikke fremstå på tøjet under udstilling. 

g) IFR – Aktiv forening, gå på hjemmesiden og læs om alle nyheder, bla. 

Omkring hoveder, nye standarder m.m. 

Møde i Schweiz rigtig godt. Regelsæt for hvad der skal til for at være medlem 

af IFR tages med på næste års deleger møde i DK.  

VM show i Argentina. CH skal til Kina (dommer på deres klubsieger) 

samtidig med skal vores mentalbeskrivelse vises og prøves. 

Regelsæt for IPO VM er færdigt og skal endeligt godkendes i bestyrelsen. 

h) Lokalforeninger – Amager svarer ikke og Roskilde har endnu ikke afholdt GF, 

så der arbejdes hen mod at de sættes i bero. 

VIII. Sager til behandling 

a) Opfølgning på Svends rolle i bestyrelsen. Svend har ikke budt ind med noget 

og mener ikke det er en del af aftalen, han ønsker at blive i HB. Vi tager det op 

igen til det fysiske møde i september, hvor vi håber alle deltager. 

Der er udtrykt utilfredshed med den passive indstilling fra Svend og 

beklagelse over de konstaterede kommunikations problemer mellem ham og 

medlemmer i klubben 

b) Skal der måles hoveder på udstillinger i DK / HB Siger, ”Ja det skal der” og 

opfordrer til dette både på udstilling og ved AK i en periode. CH spørg Norge 

om hvordan de håndterer dette. 

c) Agri Forsikring – Uli UDSAT 

d) Holdning til kreds reklame på hjemmesiden/PL Klub prioritet eller kreds 

prioritet. Størrelse /lødighed afgøre hvorvidt det skal eller ej. 

e) Vurdering af begrebet Æresmedlem / UDSAT 

f) Evt.  

IX. Fremtidige møder 
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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 Styr på kørsel udgifter/indtægter vedr. hvalpetester    CH/HF 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 

1 Nyt logo – ved lejlighed       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 

 

 

 

Punkter noteret fra GF: 

Satellit træningspladser i stedet for kredse? 

Betalingsservice / elektronisk kontingent 

Ind scanning af vandrebøger 

Datoer på Hjemmesiden skal være mere synlig, mht til Fællesmøde – GF m.m. 

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

Budget juleudstilling! 

Ændring af punkt 6. på indkaldelse til GF

 


