
HB-møde RKD 21. januar 2023  

 
I Fyns Rottweiler Klubs klubhus  

Åsumvej 390B, 5240 Odense 

kl. 9.00 – 12.00  

Indkaldt: Henrik, Carsten, Karin, Bente, Christopher, Michael 

Dagsorden:  

• Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

• Opsamling 2022 
o Kalender ajour: Kalender fuldt opdateret 
o Samarbejdsaftale v/ Bente: Vi betragter samarbejdsaftale som færdig, den sendes ud her 

i starten af 2023 
o Mønstervedtægterne: Der nedsættes en arbejdsgruppe, som sammen med Bente vil 

gennemskrive og tilpasse mønstervedtægterne. Forslag til ændringer vil blive behandlet 
på GF 2023 eller 2024.  

o Lokalkredse v/ Christopher: Er godt i gang med besøg og det har været meget positivt. Vi 
mangler Randers, Skive, Gribskov, Vallensbæk, Bornholm 

o Der er enkelte lokalkredse, som ikke længere er aktive og som vi fra hovedklubben ikke 
har kontakt til. Der tages nu skridt til at sætte disse kredse i bero. De konkrete kredse vil 
blive adviseret på forhånd.   
 

• Planlægning 2023 
 
- Raceseminar/ fællesmøde bliver den 18. november 2023 

• - GF: Bliver 16. april på Jyllandssiden. Vi finder et forsamlingshus, hvorefter vi HB sørger for 
indkaldelse og herefter valgblad.  
 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance: Intet 
 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

o Invitation til DKKs repræsentantskabsmøde 18. marts i Odense: Henrik deltager 
 

       • Regnskab og økonomi. 

o Kontingent 2023 v/ Karin: For 2023 har 174 betalt medlemskab, herudover er der 
æresmedlemmer. Der bliver sendt rykkere ud pr. mail. Medlemmer, som endnu ikke har 
betalt, og ikke modtager rykker kan rette henvendelse til kasserer@rottweiler.dk  

mailto:kasserer@rottweiler.dk


o Forsikringer: Vi tegner forsikring gennem DKK, både arbejdsskade og bestyrelsesansvar. 
Vi skal sikre os, at lokalkredsene er inde under samme police og dækket på lige fod med 
HB. Alternativt få tilbud til brug for lokalkredsene.  

 

• Udvalg 
 

o BU/ UDD: Der starter instruktøruddannelse 11. marts. Der er en række datoer med 
forskelligt indhold, herunder begrebet instruktion, indslag ved dyrlæge, hundesprog 
samt træningsweekend med Knut Fuchs. Deltagere vil i samarbejde med instruktører 
blive udarbejdet videomateriale, som kan tilgås af RKD medlemmer. Lokalkredsene 
indstiller kandidater til BU. Det er BU, der afholder udgifterne til uddannelsen.   

 
 

o IFR : Der bliver et regionalt show i Sydamerika og et i Ungarn i 2023. Tanken er, at vi gerne 
vil ud i forskellige verdensdele og promovere rottweileren. Det er formentlig sidste gang, 
der vil være et regionalt show i Europa. Der er delegeretmøde i Tjekkiet i 2023. Og VM. 
 

o MT: Vi overvejer ekstradage på Sjælland, det er ledige pladser i Skive 6. og 7. maj og 19. og 
20. august. 
 

o AU: Intet 
 

o OU: Vi skal ændre vores avlsrestriktion, så der så kommer en eksteriørbeskrivelse på. Dette 
for at sikre, at der ikke godkendes hunde med diskvalificerende fejl. Carsten skriver til DKK 

 
o IT: Oprydning på hjemmesiden. Der mangler stadig en del, fordi den er meget vanskelig at 

arbejde i. Michael arbejder videre og overvejer en evt. anden udbyder. 
 

o EU: Der bliver afholdt et dommerseminar for eksteriørdommere, som er autoriserede for 
racen. Udstillingsuddannelseskurser er i støbeskeen, Frederiksholm lokalkreds afholder 2 
dage med Michael. Andre kredse kan kontakte Michael.  

  

• Redaktionsudvalg  

o Kommende valgblad 
o Vi sender materiale til Tanja til kommende blad. Der er i øvrigt stor ros til bladet fra 

medlemmer og kredse.  
 



• Evt.  Vi har efter Fællesmødet fået en henvendelse fra et medlem, som har tilbudt HB at hjælpe 
lidt mere professionelt med vores markedsføring, hjemmeside, FB mv. Henvendelsen modtages 
med kyshånd!  

• Næste møde aftales. Tirsdag, den 28. februar kl. 20.00 på teams 
• Pipelinen: Evt. åben udstilling, skal promoveres.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 


