
HB-møde RKD 6. juni 2022 

Fyns Rottweilerklub kl. 9.00 – 13.00 

Åsumvej 390B, 5240 Odense 

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

Afbud: Carsten 
 

• Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt med redaktionel ændring 
 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance: Intet 
 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

o DKK invitation til jubilæum 19. august: Henrik og Michael deltager med gave fra RKD 
o Hundens dag i Tivoli: Dette arrangement prioriteres ikke. I stedet prioriteres Store 

Hestedag i Roskilde, og evt. Landsskue i Herning samt evt. Vilhelmsborg. Karin 
undersøger nærmere 

o Hvalpeliste – hjælp til at finde en hvalp: Ved henvendelser om køb af hvalp henviser HB 
til hvalpelisten for RKD. Opdrættere opfordres derfor til at oplyse kuld til denne liste, 
også gerne i tilfælde af, at hvalpene er solgt. 

o GF i lokal klubberne: HB har modtaget regnskab fra flere lokalklubber. De lokalklubber, 
som endnu ikke har indsendt regnskab, opfordres til at gøre det nu.  

o Ansøgning om wild card til VM: Behandles under BHR 
o Adgang på hundeweb DKK: Vi har slettet ikke længere relevante brugere 

 

       • Regnskab og økonomi. 

o Restance udmeldte medlemmer v/ Karin: Vi sletter eksisterende restancer. Indmelder 
man sig i RKD efter evt. restance fra tidligere år, betaler man kontingent fra denne 
dato. Indmelder man sig efter 1. juli i et kalenderår, betales der halvt kontingent for det 
pågældende år. Der arbejdes på at få et nyt og bedre økonomisystem samt ny bank. 
Kasserer har modtaget ansøgning om at lukke en lokal klub. HB sætter denne kreds i 
bero.  
    

• BHR/ UDD :  
o Ny konstituering: BHR har konstitueret sig med Helle Andersen er formand, Mette 

Gundersen er prøveadministrator, Henrik Neumann har kontakten til HB 
o Ansøgninger modtaget om wild card: HB har efter indstilling fra BHR modtaget 2 

ansøgninger om at få wild card til deltagelse i VM som en del af VM holdet. 



Ansøgningerne blev behandlet, begge ansøgere får wild card til VM med visse 
forudsætninger.    

o Instruktøruddannelse: Der planlægges ny instruktøruddannelse. Der kommer et oplæg 
senere. Vi arbejder med at booke Knut Fuchs på et seminar for gamle og nye 
instruktører. Lars Carlsen vil stå for den pædagogiske del af uddannelsen 
 

o Spor DM 3/9 på Fyn: , Spor DM er VM udtagelse for prøverne IFH1 og IFH2, der kan udtages 1 
i hver af de 2 discipliner. Endvidere er der mulighed for at stille til DM i STPR (feltsøg) 1-3 og 
FPR 1-3 (spordelen af IGP1-3) 
 

o Kursusdag med VM holdet 13/8 i Ishøj: Der er planlagt en work shop, hvor alle VM 
deltagerne vil holde hver deres work shop i et emne/disciplin indenfor IGP. Prisen er 
400 kr. på deltager, som ubeskåret går til VM-holdet, fx tøj mv.  
 

• EU  
o Udstilling i Ishøj 20/8: Der er udstilling i øst (Ishøj) 20/8 og vest (Midtjylland) 3/9. Uli 

Nomis og Rene Rossi træder ind i EU.  

 

• AR/MT 
o Avlsrestriktioner, klubmøde vedr. stambog +: Der planlægges et medlemsmøde 

vedr. stambog + først på året 2023. Der arbejdes med et indhold vedr. 
eksteriørmæssige, hundens sundhed og det mentale i forhold til ønskværdig 
standard. Der kommer nærmere om indhold, tid og sted mv.  

 

• IFR  

o Mulighed og kriterier for deltagelse på verdensudstillingen og IFR VM: HB vil gerne 
støtte, at formand for EU samt BHR kan deltage på hhv. verdensudstillingen og VM, i de 
tilfælde, at deltagelsen udelukkende sker i dette regi. Kriterier og økonomi aftales år for 
år.  

 
• IT  

o Redaktionsudvalg : oplæg fra Michael vedr. hjemmeside, FB: Der vil blive foretaget 
rettelser og oprydning på hjemmesiden af Michael og Henrik. Vi beholder hjemmesiden 
i den form, den er nu til generelle og statiske ting samt HB referater. Vi linker en RKD FB 
op til hjemmesiden. FB vil alene være til brug for oplysning til medlemmerne, ikke til 
brug for debat.  

o Interne problemer med mail: Vi har haft lidt problemer med modtagelse af mails. Der 
arbejdes på adgang. 

o Struktur, adgang som administrator, e boks: Vi skal have adgang til e boks. Carsten 
arbejder videre på det. 



 

• Evt.  

o Kalender: Denne opdateres på hjemmesiden 
o TO-do liste: Vi gennemgår ved hvert HB møde to do listen, som administreres af Bente 
o Christopher tager nu kontakt til lokal klubberne om besøg fra HB, herunder hører nærmere 

om forventninger mv til HB og udvalgene.  

 

Næste planlagte møde: Den 29. juni 2022 kl. 19.00 på teams.   

 

  

 


