
Referat af HB-møde RKD 29. oktober 2022  

På teams 

kl. 9.00 – 11.30  

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

Afbud: Karin 

Dagsorden:  

• Godkendelse af dagsorden: Til evt.: Seneste indlæg i Newsbreak om hundebid 
 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance:  
 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

o Mulighed for gratis prøveperiode for nye medlemmer: Vi sætter punktet på til 
fællesmødet 19. nov., så drøfter vi det der. 

o DKK tillidshverv og egne gode hundeforhold: Mail fra DKK, rundsendes til tillidsfolk i 
RKD 

       • Regnskab og økonomi. 

o Intet  
 
 

• Planlægning af fællesmøde 19. november: Der er sendt invitation ud til relevante 
medlemmer af RKD. Dagsorden blev gennemgået og finjusteret. Medlemmer må meget 
gerne melde til eller fra af hensyn til frokost og plads  
 
 

• BHR/ UDD:  
o Orientering om VM v/ Henrik: Alle danske ekvipager bestod på dagen. Det var en rigtig 

god tur med højt humør og holdånd. Der var 17 danskere i ”lejren” inkl. Holdleder Helle 
og diverse supportere 
 

• IFR: Der kommer 2 regionale shows, 1 i Ungarn og 1 i Bolivia 
 

• MT: Året er gået godt, antallet af arrangementer har været passende 
 

• AU 
 

• OU 

 



• IT 

 

• Redaktionsudvalg  

o Pipeline: Hvad har vi i Pipelinen fremover 
o Udkast til samarbejdsaftale 
o Raceseminar 2023 

 

• Evt.  

o Der har igen været et indlæg i Newsbreak vedr. hundebid, hvor indlægget er ledsaget af et 
billede af en rottweiler, til trods for, at der ikke er oplysninger om, hvilken hund, der har 
bidt. Selv om det fremgår, at man ikke ved, hvilken hunderace, der er tale om, sættes 
rottweileren i indirekte forbindelse med hændelsen med det pågældende billede. Vi har 
tidligere haft skrevet til samme journalist vedr. en lignende hændelse og bedt ham undlade 
at sætte vores race i forbindelse med en hændelse, som intet har med rottweileren at 
gøre, fortalt om vores avlsarbejde og om det store arbejde, der bliver lagt i lokalklubberne. 
Der har ikke været nogen reaktion fra journalisten. Derimod var der denne gang rigtig 
mange reaktioner på facebook fra hundeejere til journalisten. Bente følger denne og evt. 
fremtidige sager, herunder om der er et presseetisk problem.  

 

o Christopher er godt i gang med kredsbesøg. Det har været meget positivt. 
 

o Næste møde aftales: Det gør vi efter fællesmødet. 

 

 

  

 

 


