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        HOVEDBESTYRELSESMØDE 

Rottweiler Klubben Danmark 
D. 22.10.2018 Kl. 17.00 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 

   

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 Kommer senere under øvrige punkter 

V. Orientering fra midlertidig kasserer Medlemslister lavet og udsendes inden for 

den næste uge. 

Balance lavet. 

Kassererskifte i Nordea er næsten på plads og godkendt. 

VI. Bladet 

Bladet udsættes og GF sættes i, da det nu er blevet meget tæt på næste udgivelse. 

Generalforsamling - PL 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR - Intet 

b) MT – Registrering evt. på hjemmesiden, få hunde registreret hos DKK, der 

arbejdes nu på et images af AK papirer i kommentarfeltet, muligvis fra starten 

af 2019. 

c) BHR (UDD) –  

DM Spor aflyst 

VM God læring at se indefra som deltager, når vi nu skal stå for det næste år. 

Anne Mette Lynge tilbudt spor VM 2019, hun har også fundet sporlægger 

samt tilbudt planlægning af tidsplanen. 

Hjemmesiden er oppe for VM 2019, www.ifr2019.com  
IPO Dommer fundet VM 2019 

VM Udtalelse Ishøj november 

Instruktøruddannelsen – 30 tilmeldinger 

d) Opdræt – Intet 

http://www.ifr2019.com/
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e) Arbejdsgruppen MT – Gjort et flot stykke arbejde igennem hele året, tak til 

alle kredse og arbejdsgruppen for et godt stykke arbejde. 

Der skal laves en ny tilmeldingsseddel til KL hvor folk også kan se priser på 

mad - PL 

f) EU – Udstilling Køge super god stemning 

EU møde afholdt, referat fra møde godkendt, hvis intet er hørt fra HB 1. 

november.  

g) IFR – Worldshow Argentina, bøvl om pokaler/dommer/refusioner m.m. 

Stor tilfredshed omkring Holland IFR 2018 

h) Lokalforeninger – Intet 

VIII. Sager til behandling 

a) Opfølgning på Svends rolle i bestyrelsen – Bestyrelsen har behov for at 

redefinerer vores arbejdsopgaver og fordelt dem på flere ansvarlige, derfor 

mangler vi frivillig arbejdskraft, både langsigtet og kortsigtet, alle medlemmer 

er velkommen til at byde ind. 

b) Ishøj Rottweilerklub – Hvis ikke kredsen og Lennett kan finde en mened 

lighed inden for 8 dage, sendes sagen videre til indsigt hos DKK 

c) Hjemmeside, opgavefordeling. Kalender opdateres af Pernille, alle datoer 

tilsendes sekretaer@rottweiler.dk, data ajourføring foretages af Pernille.  

d) Indstilling eksteriørdommer Morten Matthes, godkendt. Uli skriver til HF som 

videresender til DKK. 

e) Vurdering af begrebet Æresmedlem / UDSAT 

f) Dommerseminar/Fællesmøde 26.-27. januar 2019. Carsten indbydelse. CH 

Eksteriørbeskriver, dommere, opdrætter/BHR udvalg… 

g) Disciplinærsag – Må gerne være selvtræner, bare ikke deltage i arrangerede 

ting for Rottweiler Klubben iflg. Jurist fra DKK 

h) Rottweiler logo, logoer fremsendt, Henrik lægger dem på Onenote 

i) Postkasse Avlsråd samt andre postkasser, skal videresendes til aktive 

postkasser  

j) Klagesag Trine Mågaard – DKK 2017 – HB har behandlet sagen sidste år, og 

beklager hvis svaret ikke er kommet retur sidste år. PL skriver svar videre til 

Trine samt DKK. 

k) Kan en lokalforening afvise nye medlemmer – Spørgsmål sendt til DKK 

l) Rottweileren står nu på Brachycephale liste over kort snude racer, dette er der 

fokus på, hvorfor vi måler snuder på RKD udstillinger det næste år som test. 

m) Vi mangler Eksteriør beskriver, byd ind hvis i kunne tænke jer at prøve, især 

fyn og sjælland. Ved interesse venligst skriv til hb@rottweiler.dk 

 

 

IX. Fremtidige møder 
19.11.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

17.12.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

14.01.2019 kl. 20.00 – Telefonmøde 

mailto:sekretaer@rottweiler.dk
mailto:hb@rottweiler.dk
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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 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

 


