
HB møde d. 17-03-2021 kl 18.30 på TEAMS 
 
Deltagere: HF, HN, CH, TM 

Fraværende: SB 

 

Punkter til gennemgang:  

1. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste HB-møde.  
Det er godkendt og lagt på hjemmesiden. 
 

3. Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondancen.  
Referat er sendt rundt til underskrift vedr. konstituering. 
Vi må gerne sætte den nye bestyrelse, idet der ikke har været modkandidater til de sidste valg på GF, 
og fulgt DKK’s anbefaling. HF har snakket med Nordea, og aftalt med dem, at et underskrevet 
konstitueringsreferat kan sætte Søren i gang med Kassererposten. 
 
- Hvem gennemgår HB-Mail og sender videre? 
Som udgangspunkt er det sekretæren der gennemgår og sender rundt !! – Det starter TM på nu. 
Når de enkelte mails er behandlet, skal de flyttes fra inbox og over i en undermappe. 
 

4. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  
- Gennemgang af forretningsorden 
Søren skal tilslutte sig vores forretningsorden. 
 
- Udtale sig offentligt som HB-RKD 
Vores mening er offentlig mening, når vi er medlem af HB. – også på FaceBook! 
 

5. Afholdelse af  Generalforsamling for 2019-2020 
 
- Dato er lige nu fastsat til den 11. april 2021….. tror vi på, at forsamlingsforbuddet er ophævet om en 
måned? – regeringen afholder nyt møde i morgen torsdag – vi afventer en udmelding fra regeringen … 
Alternativet er, at vi flytter til en ny dato – som bliver den 6/6-2021. 
ENDELIG BESLUTNING TAGES PÅ MAIL; NÅR VI KENDER DE NYE RESTRIKTIONER !!!! 
 
- Sted & forplejning – HN sikrer evt. flytning af dato. 
 
- Indkaldelse – Den bliver rettet og sendt ud, når der er taget endelig beslutning. 
 
- Godkendelse og offentliggørelse af 2 regnskaber 
Vi er i gang med godkendelser og revisioner. 
 
 



6. Regnskab og økonomi.  
Regnskabet for 2020 er sendt rundt inklusiv bilag digitalt.  
Vi skal sende kommentarer retur til HF inden næste møde både til regnskabet og budgetopfølgningen 
for 2021. – HF sender det videre til revisorerne. 
Regnskabet for 2019 er næsten færdigt, og bliver snart sendt rundt. 
Vi mangler stadig et par tilbagemeldinger fra lokalforeninger, så alle kan få deres medlemskontingenter 
udbetalt. – Søren rykker for svar. 
 
 

7. Udvalg: 
- AR  
Intet nyt. 
 
- BHR/ UDD  
Helle Andersen har arrangeret fællestræning i Linå i Påsken. – Der er plads til 25 hundeførere, og der er 
næsten udsolgt. 
Man skal være medlem af RKD for at kunne stille til sporhundemesterskab. 
Mønstring af prøvefiguranter. Planlægningen er i gang og vi undersøger lige nu om vi kan adoptere den 
tyske model for mønstring. 
 
- Lokalforeninger  
Søren har rykket lokalforeningerne for at få tilsendt diverse materialer og oplysninger. 
 
- MT  
Arbejder med at lave en ekstra mentalbeskrivelse (UHM) den 19. september 2021. Så bliver der UHM 
både den 18-19. september i Læborg. 
 
- IFR 
Afklaring af avlsrestriktioner hos alle medlemslande. 
IGP VM er ikke aflyst endnu, men CH tror at det bliver aflyst inden længe. 
  
- UU 
Mail fra Michael: 
Udstillinger kigges der på efter sommerferien. Satser på 1-3 udstillinger, hvor vi slutter af med en 
juleudstilling. 
Årets hund bliver suspenderet i 2020. 
 
- Redaktionsudvalg  
Mette vil gerne hjælpe med hjemmesiden. 
CH og TM aftaler hvem der gør hvad, når CH har haft en snak med Mette. 
Tanja er næsten selvkørende på bladet, og der skal koordineres dato og indhold. 
 

8. IT  
Møderne bliver efterhånden holdt ”gnidningsfrit” på TEAMS. 
Der skal aftales en struktur på vores nye ”one-drive”, så vi får samlet ALT relevant dokumentation et 



sted. 
 

9. To-Do listen  
Den er opdateret – på næste møde aftales deadlines for de opgaver der sættes i gang nu. 
 

10. Evt. 
HN – Første gang i 1985 blev der afholdt DM ….  
Kan vi afholde næste mesterskab som et ”cercit” ? Vi må lave et kun for rottweilere for at fejre det 40. 
DM. 
Bestyrelsen synes det er en god idet – HN arbejder videre på ideen. 
 
Næste møde : Tirsdag den 30. marts 2021 kl 18.30. 

 


