
Rottweilerklubben Danmark - Generalforsamling søndag, den 27. juni 2021 

 

• Valg af dirigent: Bjørn Friis 
 

• Valg af stemmetællere: Uli Nomis og Susanne Nielsen 
 

• Der blev ikke krævet protokol over generalforsamling 2018 
 

• Kort orientering om klubben og Coronaforløbet: Carsten Henriksen orienterede om den 
rådgivning, Hovedbestyrelsen løbende har fået fra DKK 
 

• Formandens beretning for 2019: Henrik Neumann aflagde formandens beretning for 2019, som 
blev godkendt. 
 

• Kasserer Henrik Fuchs fremlagde regnskabet for 2019. Der var spørgsmål fra forsamlingen til 
kasserer angående; Medlemslister: Kasserer bemærkede, at kredsene altid kan henvende sig til 
bestyrelsen og få en liste over medlemmer i klubben. Opkrævning af medlemskab: Bestyrelsen 
har arbejdet med at få bragt opkrævninger i orden.  Afsender på mail, når der opkræves 
kontingent: Det kommer fra bogholderi@rottweiler.dk. Årsagen til at 2020 regnskabet er 
udarbejdet før 2019: 2020 var et helt enkelt regnskab med få bilag, men det endelige regnskab 
først er udarbejdet efter 2019. Der var en bemærkning om, at kørselsgodtgørelse til klubbens 
medlemmer er længe undervejs. Revisor bemærkede, at der altid kræves underbilag.  

Der blev spurgt til, hvorfor 2 bestyrelsesmedlemmer ikke havde underskrevet regnskabet for 
2019. Trine Maagaard forklarede på hendes og Søren Bøgesvangs vegne: ”Der har ikke været tale 
om et typisk forløb. Der manglede bilag for udbetalinger og de kunne ikke få spørgsmål besvaret 
fra revisor”. Kasserer svarede, at der ikke er udbetalt til udgifter uden bilag. Revisor bemærkede, 
at alle bilag lå elektronisk og hun har set alle de bilag, hun havde ønsket at se.  

Regnskabet for 2019 blev godkendt. 

• Formandens beretning for 2020: Henrik Neumann aflagde sin beretning.  

Bestyrelsen vil gerne have hjælp til at være kontaktpersoner til hjælp til formidling/omplacering. 
Bestyrelsen har modtaget kandidater til æresmedlemskab: Susanne Evers og Kirsten Lillelund 
blev vedtaget med applaus og blomster. Henrik forklarede, at tidspunktet for skiftet til 
kassererposten, var udskudt efter vejledning fra DKK. Beretningen blev godkendt. 

• Kassererens forelæggelse af regnskab for 2020: Kasserer gennemgik regnskabet. Der var ligeledes 
en medlemsanalyse. Regnskabet for 2020 blev godkendt.  
 

• Beretning for de faste udvalg: 

BU 2019 v/ Henrik Neumann: Stor tak til Fynskredsen for afholdelse af VM. I løbet af 2019 blev 
der uddannet nye instruktører. Der var ros for uddannelsen.  
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BU 2020: Der var et nyt tiltag pga Corona, træning via video, som blev en succes med mange 
visninger. Der var DM i Skive med 12 deltagere. Der var et arrangement med fællestræning i BU-
regi, som var en succes, som vil blive forsøgt gentaget fremover. 

AU: Der har været afholdt dommerseminar for eksteriørdommere mv. med succes. Der vil nu 
pågå et arbejde med DKK for at undgå diskvalificerende fejl i avlen. Der var en bemærkning om 
sundhed, idet der var 13 ud af 27 hunde med HD status C-D-E. Der var en henstilling til udvalget 
om at få afklaret, om der bliver bedømt hårdere end før.  

OU: JLLP kan nu godkendes i DK. Der har været arbejdet med hvalpetest, nye baner mv. I 2019 
blev beskrevet 63 rottweilere i UHM, og 12 rottweilere til AK.  

I 2020 blev 50 rottweilere beskrevet til UHM, og 7 rottweilere til AK. I fremtiden bliver de også 
eksteriørbeskrevet om der er diskvalificerende fejl.  

Der var herefter en bemærkning om, at vi som klub skal være opmærksom på, hvor vi lægger 
snittet mht. restriktioner, idet flere kommer ”udenfor godkendt avl” med for mange 
restriktioner.  

MT 2019 – 2020: Carsten Henriksen orienterede om, at det primære mål for IFR og RKD er at 
holde kvaliteten af rottweileren i hele verden. 75% af rottweilere er udenfor Europa. Udvidet 
mentalbeskrivelse: ”Trækkeleg med sæk” bliver genindført i 2021. 

EU: Michael Jeppesen bemærkede, at vi generelt skal være mere opsøgende og aktive mht 
afholdelse af udstillinger, kredsene må meget gerne melde ind.  En opfordring til at kredsene 
tilbyder ringtræning til medlemmer. Michael Jeppesen hjælper gerne på Sjælland, Carsten 
Henriksen og Susanne Evers i Jylland. Opfordring til opdrætterne om at deltage i udstilling. Der 
var forslag om at man inkluderer ringtræning i fællestræning i BU-regi.  

• Bekendtgørelse af valg til Hovedbestyrelsen: Henrik Neumann og Carsten Henriksen blev 
genvalgt, idet der ikke var modtaget andre kandidater til valget.  
 

• Valg af revisorer og revisorsuppleant: Janny Møller 1. revisor, Christopher Bruce, 2. revisor.  
Herudover blev Steen Koch valgt som revisorsuppleant.  
 

• Evt.: Der var spørgsmål om, hvorfor hovedbestyrelsen havde omkonstitueret sig for nyligt. Henrik 
Neumann forklarede, at Søren Bøgesvang havde valgt at trække sig som kasserer, hvorefter det 
pga. manglende regnskabskompetencer var nødvendigt med en omkonstituering.  

Der var spørgsmål til valg af suppleanter. Det står i vedtægterne, at der ikke kan vælges 
suppleanter på generalforsamlingen.  

Der var en bemærkning om, at årets hunde bør nævnes på hjemmesiden og i bladet.  

Der var en bemærkning om, at vi i dag har mentalt sunde rottweilere, der er i stand til at bestå 
færdselsprøverne.  

Der var en generel opfordring til alle medlemmer om at blive til slutningen af arrangementer.  

Der var bemærkninger om medlemskab i forhold til at byde velkommen til nye medlemmer: Der 
er velkomstfolder/mail på to-do-listen i bestyrelsen.  



Søren ønskede at komme med en personlig bemærkning om, at han vil arbejde for, at man som 
ny i Hovedbestyrelsen får en grundig introduktion til arbejdet i bestyrelsen, herunder de 
rettigheder og forpligtelser, man har som bestyrelsesmedlem. 

Formand Henrik Neumann afsluttede og takkede forsamlingen for god ro og orden, med særlig 
tak til de alle de frivillige rundt i foreningerne. 

 

/Referent Bente Kjær Koch   

 

Dirigent Bjørn Friis 

 

 

 

   

 

 

 


