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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
                  Rottweiler Klubben Danmark 

Den 19.01.2022 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 

HB anser det for er yderst sandsynligt at den ekstraordinære generalforsamling kan 
afholdes og forsætter derfor planlægningen 

    

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

DKK har meddelt at der ikke vil blive afholdt formandsmøde i foråret. 

Vi har modtaget forsikringstilbud fra DKK. Vi vil gerne tegne de 2 
ansvarsforsikringer – CH svarer DKK. 

V. Orientering fra Kasserer 

Bogføringen for 2021 er afsluttet. 

VI. Bladet 

CH kontakter redaktørerne for at få valgbladet opdateret. Specielt nye stemmesedler 
med mulighed for 2 krydser. 

VII. Orientering fra HB kontaktpersoner 
a) BU: Kreds 11 afvikler Spor DM 19/3 og en VM udtagelse i efteråret.  
a) OU Arbejdsgruppen MT: MT arrangementer i 2022 er nu planlagt – der 

arbejdes på den endelige bemanding. 
Merete Andersen er ansvarlig for tilmeldinger og kontakt til DKK. HF finder 
en brugbar PC til Meretes arbejde. 

b) IFR: Der har været problemer omkring IFR World Show. Det afholdes nu i 
Italien. Der henvises til IFR hjemmeside.  

 
 

c) Kredse:  
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AD referat fra september: 
Det er fortsat et problem at komme i kontakt med kredse. Mailadresser og 
telefonnumre fremsendes ikke så de kan opdateres på hjemme sider og i 
medlemskartotek. Dette gør det også kompliceret/umuligt at tilsende medlemslister. 
Kredsenes kontonumre ser ud til at være mere stabile så det årlige tilskud måske kan 
udbetales. 
HB har besluttet at alle kredse skal bekræfte mail og telefonnummer inden 
kredstilskud kan udbetales. Vi (bogholder/kasserer) forsøger at tilskrive alle kredse 
på senest kendte mail. 
Når vi har kontakt til alle kredse indledes en dialog med den enkelte kreds om de 
formaliteterne for videreførelse. 
FRA SENESTE REFERAT: 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 

  Der foretages naturligvis udbetaling til de kredse som har reageret. 
    e) Eksteriør udvalg: 
 HB behandlede en indstilling til eksteriørdommer. CH- informere personer.
   

VIII. Sager til behandling 
Introduktionsskrivelse:  HN arbejder fortsat videre med forslaget og sparer 
med Tanja C. om udformning og indhold. 

IX. Fremtidige møder   
09.02.2022 kl. 19.00 – Teamsmøde 
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