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        HOVEDBESTYRELSESMØDE 

Rottweiler Klubben Danmark 
D. 24.09.2018 Fysisk Møde Fyns Rottweiler Klub 

 

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

Lasson (sekretær), Lonni Kyed (medlem), Svend Corvinius (medlem) 

Samt følgende suppleanter uden stemmeret – Rikke Johannessen, Uli Nomis. 

 

FRAVÆRENDE: Lonni Kyed, Rikke Johannesen 

 

   

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 

Inviteret til VM for Schæferhunde 

V. Orientering fra midlertidig kasserer  

Skrevet om bilag til udbetaling, 6 mails skal gennemgået af gl. kasserer om de er 

betalt. 

Nye medlemmer i Kreds 21 har fået besked 

Henrik får bank adgang flyttet samt lavet konto kig. Vi mangler underskrift af 

bestyrelsen på tidligere referat. 

Manglende bilag vedr. kontobetalinger, er muligvis nød til at genskabe nogle af 

bilagene. 12 bilag mangler hvoraf de 8 er kørsel. 

 

VI. Bladet Kan bladet udskydes, mail sendt til Redaktør. 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Avlskåring i Odense afsluttet i weekenden, 10 hunde på 2 dage, 3 

dumpede, 6 bestod og en afventer HD/AD 

b) MT – Ingen bemærkning 

c) BHR (UDD) – VM i Holland, gik rigtig godt, holdet fungerede godt. Fokus nu 

på 2019. Bruttotrup kriterie for VM, skal bruge nogle administratorer. 

Udfordring omkring de nye Ipo sporregler. 

Instruktørkursus – der er ekstra ledige pladser 

d) Opdræt – RKD har investeret i skabeloner til måling af hoveder til de store 

kredse, så hundene kan vænne sig til måling. 1 stk. skal sendes til DKK med 

artiklerne m beskrivelse og spørgsmål om vi kan få lov til det. Er ikke til 

kritikken, men for RKD’s statistik brug over 1 år. 
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e) Arbejdsgruppen MT – Ingen kommentar 

Forplejning under arrangementer, tilmeldinger ”All-Inclusive” 

Leje af lokale, prisark – HF 

Arrangementsansvarlige repræsenterer RKD 

Kredens får den ansvarlige til at godkende regning tilsendt HB 

f) EU – Arrangementskig for kredsene under 

Det er godkendt at afholder en regional IFR udstilling i forbindelse med VM 

2019. CH kontakter DKK, der skal være en dansk dommer. 

Der mangler at blive indkaldt til møde i EU inkl. Lonni. Nye standarder, næste 

års udstillinger, eksteriør delen m.m. Brainstorm omkring offentliggørelse af 

udstillinger. 

6. oktober udstilling Køge, der er kommet et par udenlandske tilmeldinger, 

men ikke mange tilmeldinger generelt her 2 uger før. 

g) IFR – Hvem kan være medlemmer og ikke, hvilke betingelser skal opfyldes. 

Mange nye lande vil gerne være med. 

Store arrangement, World Show Argentina og IPO VM Holland 

World Show Kina 2019, resten i Danmark 2019. Drone forventes ikke 

godkendt.  

h) Lokalforeninger – Roskilde og Amager er besluttet tvangsopløst, HF Skriver 

til medlemmerne. Køge er rigtig glad for store Hestedag, som har kæmper 

succes. 

Ishøj er blevet bedt om at dokumenterer at bestyrelsesmedlemmer var lovlige 

RKD medlemmer ved general forsamlingen. 

VIII. Sager til behandling 

a) Opfølgning på Svends nye rolle i bestyrelsen. Svend mener ikke aftalen var at 

han skulle foreslå andre arbejdsopgaver i stedet for kasserer-jobbet. 

Svend foreslog på mødet dog følgende - lokalforeningerne, opdrætterudvalg, 

samarbejdsaftale, email lokalkredsene.  

Svend fremsender forslag til næste møde. Næste møder er også et fysik møde 

hvor Svend og bestyrelsen aftaler Svends nye arbejdsopgaver. 

b) Gebyr fra UHM retur, godkendt Svend. Penge kan kun tilbagebetales, hvis der 

forefindes en lægeerklæring. Denne gang betales, men ikke fremover. 

Ishøj Rottweilerklub / Lennett. Vi afventer noget mere konkret fra Ishøj, sagen 

udskudt.  

HB’s rolle i lokalkredsene i forbindelse med bagvaskelse. Det accepteres ikke 

mod nogen tillidspersoner i RKD. 

c) Stine Bertelsen Brev, mistillid i offentlig forrum overfor tillidspersoner i RKD 

er uacceptabel. HB arbejder fortsat på sagen, men holder fast i tilsendte svar til 

Stine. 

d) Mail fra Kim Andersen, Pernille bliver indviet i hjemmeside og ajourføring. 

e) Agria Forsikring – Uli oplæg / UDSAT 

f) Vurdering af begrebet Æresmedlem / UDSAT til november. 
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IX. Fremtidige møder 
22.10.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

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 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

 


