
HB-møde RKD 3. maj 2022 

 

På teams kl. 19.00 

Til stede: Henrik, Carsten, Karin, Bente, Christopher, Michael (suppl.) 

Dagsorden:  

• Godkendelse af dagsorden: Dags orden godkendt 
o Fast paradigme til dagsorden er aftalt 
 

• Godkendelse af referat fra sidste HB-møde: Godkendt 
 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance: Intet 
 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post. Intet 

       • Regnskab og økonomi. 

o Banken: Alle regninger er nu betalt, men der mangler fortsat kontakt mht. adgang til 
konti til banken. Carsten rykker fortsat. Enighed om, at det er uacceptabelt med den 
lange ventetid. 
    

• BHR/ UDD  
 
o DM i Linå: DM er afholdt af Midtjyllands kredsen og der var enighed om, at det var et 

meget fint arrangement. Kredsens formand Helle Andersen er trådt ind i BHR, så vi har 
nu repræsentation fra både Sjælland og Jylland.  

o Der kommer en opdatering af vejledning for afholdelse af DM mht VM points. 
 

• IFR: Carsten rykker IFR, da tiden nærmer sig VM i Frankrig og vi intet har hørt 
 

• MT: Der er diverse arrangementer vedr. MT og udvidet MT i 2022, de er alle fyldt op. 
Arrangementsoversigt ligger på hjemmesiden 
 

• EU : Der er udstilling i rottweilerklubben på Fyn 21. maj 2022. tilmelding senest 8. maj 
 

• AU: Intet 
 

• OU: Intet 
 

• IT:  Carsten bruger sin private mail indtil videre grundet tekniske problemer. Bente får 
teknisk hjælp ved næste fysiske møde. 



• Redaktionsudvalg  

o Tanja og Lars er kommet med et oplæg vedr. rammerne for hjemmeside og FB mv., 
som vi nu arbejder videre med. Michael kontakter dem og kommer med et oplæg til 
næste HB møde.  

 
o Revidering af datoer mv på hjemmesiden: Michael foretager en oprydning. 

• Evt.  

o Der er en del medlemmer, som endnu ikke har betalt for 2022. Karin sender en 
påmindelse. 

o Christopher har en henvendelse til alle lokalklubber vedr. medlemslister i pipe-linen.  

 

Næste planlagte møde:   

Næste fysiske møde bliver 6. juni 2022. Det bliver i Rottweilerklubben på Fyn kl. 9-13. 

 

  

 


