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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
                  Rottweiler Klubben Danmark 

Den 10.08.2021 kl. 19.00 Teams møde  
 
 

INDKALDT: Henrik Neumann (formand), Henrik Fuchs (kasserer), Carsten 
Henriksen (næstformand),  
FRAVÆRENDE: ingen 

   

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

III. Siden sidst 

Søren Elbo og Trine Maagaard har trukket sig fra bestyrelsen og meldt sig ud af 
Rottweilerklubben. Det betyder at vi er tre personer tilbage i HB, Vi forsætter som 
bestyrelse i den nuværende konstituering. Det vil der være mulighed for frem til 
næste generalforsamling. Vi har dog besluttet at vi vil arbejde for at afholde en 
ekstraordinær GF sent på efteråret. Her forventer vi at der skal vælges yderligere 
medlemmer til HB, nye suppleanter samt at forslag til nye vedtægter behandles. 

Bestyrelsen vil umiddelbart arbejde med at finde ny kandidater til bestyrelsen, 
ligesom det vil blive mulighed for anbefale nye kandidater. 

HF orienterer DKK om ovennævnte, samt udfærdiger køreplan ekstraordinær GF. 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling  

Axel Juul, Randers har skrevet til HB med kopi til alle kredse. Vi har svaret at det er 
muligt at forsætte med en bestyrelse på tre personer – HN svarer Axel direkte. 

Vi har modtaget en mail fra kreds 21 – primært om deres organisatoriske 
udfordringer. Der henvises til svar under kredse i dette referat. CH svarer direkte. 

 

V. Orientering fra HB kontakt personer 
a) BU: Der tilmeldes hold til IFR IPG VM i Ungarn. Der vil blive afholdt 

træningssamling inden. Der arbejdes med sponsorere til konkurrencetøj. RKD 
vil bidrage fra BU-budget. 

b) OU Arbejdsgruppen MT: Der arbejdes på en ekstra MB(uhm) i Læborg den 
19. september 2021. Alle øvrige arrangementer er på plads og bemandet.  
 

c) IFR: Der afholdes delegeretmøde(MOD) i Ungarn i sammenhæng med IFR 
IGP VM. Carsten Henriksen deltager i MOD. 
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d) Kredse: Corona-tiden har givet problemer i rigtig mange kredse. Med blandt 

andet afholdelse af generalforsamlinger, indsendelse af nødvendigt materiale 
til HB, nødvendigt antal af medlemmer og nødvendigt antal 
bestyrelsesmedlemmer. HB har besluttet at alle kredse kan forsætte deres virke 
som nu – OG HAR DISPENSATION FREM TIL NÆSTE ORDINÆRE GF 
TIL AT FÅ ALLE FORHOLD PÅ PLADS. HB vil indlede en dialog med de 
kredse som har få medlemmer. 

VI. Sager til behandling 
a) Introduktionsskrivelse: HN har fremsendt et forslag til introduktionsskrivelse.  

Forslaget blev behandlet med flere forslag til udvidelse. HN arbejder videre 
med forslaget og sparer med Tanja C. om udformning og indhold. 

VII. Fremtidige møder   
07.09.2021 kl. 19.00 – Teamsmøde 
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