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RKD Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
søndag d. 16/4 kl. 12:00 

i Stenløse Forsamlingshus, Stenløse Bygade 8, 5260 Odense
 Klubben er vært med en sandwich, kaffe/te og kage. Der kan købes øl og vand

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af minimum 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Beretning fra eventuelle udvalg
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed
7. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
8. Behandling af indkomne forslag
9. Bekendtgørelse af valget til HB

BS Carsten Henriksen er på valg og modtager genvalg
BS Henrik Neumann er på valg og modtager genvalg
Suppleant Michael Jeppesen er på valg og modtager genvalg
Brian Sejberg stiller op
Sanni Harbøl stiller op

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubben (formand@rott-
weiler.dk) i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
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RKD Generalforsamling 2023

Afstemningsregler:                  
Med de love som blev vedtaget sidste år, er det ikke længere muligt at aflevere sin stemme-
seddel på dagen.

Der er 2 kandidater på valg til bestyrelsen, altså må der sættes op til 2 kryds på stemme-
sedlen. Du må altså gerne nøjes med at sætte 1 kryds. HVIS der er mere end 2 kryds eller 2 
kryds ved samme kandidat er stemmesedlen ugyldig.

Proceduren er som følger:
I valgbladet og på hjemmesiden findes en stemmeseddel. Denne downloades og udfyldes. 
Den skal/kan så sendes på mail valg2023@rottweiler.dk eller afleveres/sendes som post til 
klubbens revisor Janny Møller, Nordvanggårdsvej 28, 3460 Birkerød

Det er vigtigt at oplyse medlemsnummer, revisoren vil være den eneste som har adgang til 
denne mail. Hun kontrollerer medlemsnummeret. Et familiemedlemsskab vil altså have to 
stemmesedler som godt kan sendes i samme mail eller i 2 separate mails. Fremgår medlem-
snummeret ikke tydeligt vil stemmesedlen blive erklæret ugyldig.

Friste:
Frist for afgivelse af stemme er fredag 14/4 kl. 23.59.59 vær opmærksom på at det er 2 dage 
før generalforsamlingen.
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RKD Generalforsamling 2023

Kandidater til hovedbestyrelsen RKD

Carsten Henriksen        
          
      

GENOPSTILLING TIL - Rottweiler Klubben Danmarks hovedbesty-
relse.

Jeg har nu siddet i hovedbestyrelsen i 4 valgperioder. Den nye bestyrelse arbejder rigtigt godt sammen og 
har nogle rigtigt fine mål som jeg er i fin harmoni med. Der er fokus på den hele hund – brugsarbejde, men-
talitet, eksteriør men også på en mentalt sund hund som har en naturlig plads i vores samfund. Jeg arbejder 
blandt andet for at klubben er til for alle ejere af rottweilere.

Dette arbejde vil jeg gerne forsætte med ved at blive valgt til bestyrelsen igen.

Om mig selv kan jeg fortælle at jeg er Eksteriørdommer, mentalbeskriver og dommer i Dansk politihunde-
forening. Jeg fik min første rottweiler i 1975 og har siden brugt meget af min tid på være med til at skabe en 
brugbar og mentalt sund rottweiler i Danmark.

I hovedbestyrelsen har jeg haft specielt fokus på avlsarbejdet og mentalbeskrivelse. Yderligere har jeg ar-
bejdet målrettet for at få Danmark på verdenskortet gennem vores internationale organisation IFR. Det har 
været vigtigt for mig at afholde dommerseminarer med fokus på at vores rottweiler er smukke hunde som 
holder sig inden for den internationale standard, men også at øge interessen for udstillingssporten.
Der er energi og engagement i mig til fortsat at arbejde for vores race – Rottweileren.
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RKD Generalforsamling 2023

Kandidater til hovedbestyrelsen RKD

Henrik Neumann

Genopstiller til bestyrelsen

Vi har pt en meget velfungerende bestyrelse, som samarbejder godt 
og supplerer hinanden med vores individuelle kompetencer. 

Rottweilerklubben Danmark skal være et naturligt valg, for alle som har en rottweiler. Uanset om man har 
hunden for at dyrke sport i form af udstilling eller brugshundearbejde. Om man er opdrætter eller ”bare” har 
hund. Vi arbejder i bestyrelsen for den hele hund, som er mentalt og fysisk sund. 

Hvem er jeg? Jeg er 53 år, bor sammen med Britt og vores 4 rottweilere samt en Dansk Svensk Gårdhund i 
Lille Skensved. Jeg har været medlem siden 1994. Jeg har siddet i bestyrelsen i alt i 8 år af 2 omgange. Jeg 
har også arbejdet on/off med brugshundearbejdet i BU, samlet i mere end 15 år. Jeg er nuværende formand 
for klubben, samt kontakten til BU. 

Jeg vil bede om medlemmernes opbakning til at fortsætte i bestyrelsen og fortsætte arbejdet for vores race 
både nationalt og internationalt. 
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RKD Generalforsamling 2023

Kandidater til hovedbestyrelsen RKD

Michael Jeppesen

Jeg ønsker at genopstille til hovedbestyrelsen.

Jeg er 38 år og har haft rottweiler siden jeg var helt lille. Mine for-
ældre havde rottweilere i mit
barndomshjem og siden 2008 og frem til i dag, har vi haft 6 rottwei-
lere i familien. 

Selvom jeg startede med IPO/IGP, og har brugt utallige timer på træningspladsen, så er det udstilling og 
eksteriør som for alvor har fanget min interesse.

I 2022 færdiggjorde jeg uddannelsen til eksteriørdommer under DKK, og sidder som formand for
eksteriørudvalget i RKD.

Jeg bor i Roskilde med min kone Lisbeth og vores to børn, vi har opdrættet 4 kuld dejlige hvalpe, men vi må
nok erkende at vores passion ligger i brugstræningen og i særdeleshed i udstillingen, så det er der vi pt
bruger vores energi.

Jeg genopstiller til HB for at være med til at synliggøre HB’s arbejde og gøre klubben endnu mere attraktiv
at være medlem af. Vi er en homogen bestyrelse som arbejder godt sammen, vi udnytter hinandens stærke
og svage sider. Vi har hver vores indsatsområder som vi er særligt stærke på, og det arbejde håber jeg at vi
får mulighed for at fortsætte.

Vi er godt i gang i HB, men kredsene skal inddrages endnu mere, og være en aktiv del af alle rottweiler
ejeres hverdag, de skal være det naturlige valg, når man som ny hundeejer leder efter steder at træne,
socialisere sin hvalp eller bare søger hjælp af ligesindede.

Opdrætterne skal have mulighed for at udnytte den berøringsflade som hovedklubben har, vi skal være
mere aktive i at hjælpe i søgningen efter familiens nye bedste ven, vi skal tilbage til at være bindeleddet
mellem nye, som gamle hundeejere, i deres søgen efter, eller promovering af arbejdet med deres hunde.

Jeg håber I vil tage godt imod mit kandidatur og vil se frem til nogle spændende år med mange
udfordringer, som jeg vil se frem til at være med til at løfte.
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Kandidater til hovedbestyrelsen RKD

Brian Sejberg

Jeg har valgt at stille op på valget til hovedbestyrelsen i Rottweilerklub 
Danmark 2023. 

Privat:
54 år gammel, og gift med Jane som også træner Rottweiler, og arbejder til 
dagligt som systemudvikler indenfor pensionsområdet.

Rottweiler erfaring:
Vi har haft Rottweiler i hjemmet siden 2001, hvor Jane fik sin første Rottweiler. Da jeg brugte det meste af 
min tid med at arbejde i København mens vi boede på Bornholm, fik jeg først i 2013 min 
første Rottweiler, Von hause Nomis Nanoq.
I 2017 bestod jeg min første IGP3 med Nanoq til RKD DM. 
I 2018 fik vi Kennel Team Lasina, og i juni 2018 kom vores a-kuld til verden. Jeg beholdt Amigo og i 2022 
fik han sin IGP3.  
I 2019 flyttede vi til Sjælland, og i 2020 var jeg med til at starte Stevns Rottweilerklub op, og her er jeg pt. 
formand. 
I Stevns Rottweilerklub arrangerer jeg kurser med både danske og udenlandske instruktører, for at vi alle får 
nye redskaber til hjælp i vores daglige træning. 

Herudover får jeg også set en masse flot hundearbejde når jeg er sporlægger til prøver rundt omkring i andre 
klubber.

Jeg vil gerne yde en endnu større indsats for klubbens medlemmer og den race jeg bruger det meste af min 
fritid på, Rottweileren.
 
Her er nogle af de ting jeg vil arbejde for hvis jeg bliver valgt ind:
 - Et tæt samarbejde med alle kredse.
 - Ens regler for afholdelse af RKD aktiviteter ude i kredsene. 
 - Tidlig udmeldinger vedr. aktiviteter fra BHR, så man i kredsene kan planlægge egne aktiviteter i god tid.
 - Mere selvstyring ud i kredsene i forbindelse med afholdelse af lokalprøver. Herunder prøveoprettelse mv 
hvis det er muligt.
 - Fokus på økonomi - herunder kørselsgodtgørelse - skal man selv deltage i et arrangement med sin hund 
skal man ikke have kørselsgodtgørelse.
 - Hvis økonomien tillader det, så hjælp til flere aktiviteter ude i kredsene. Ikke alle træner IGP.
 - PH DM for Rottweilere, hvis der er opbakning til dette blandt dem der træner PH.
 - Indførelse af mødereferater i BHR - så medlemmerne ved hvad der er i støbeskeen.

Jeg håber at det gav et lille indblik i hvem jeg er, og hvad man kan forvente hvis jeg bliver valgt ind. Hvis 
man har spørgsmål er man velkommen til at kontakte mig på 42 36 51 52.
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Kandidater til hovedbestyrelsen RKD

Sanni H. Harbøl

Jeg har på opfodring takket ja til at stille op til hovedbestyrelsen. Jeg 
er 26 år og har haft rottweiler siden 2019. Jeg bor i Give sammen med 
min mand og alle vores dyr. Jeg arbejder til dagligt med markedsfø-
ring, salg og handel og har derudover stor erfaring med grafisk design 
og fotografering.

Siden jeg fik vores første rottweiler, har jeg haft min daglige gang i 
rottweilerklubben, Silkeborg kreds 17, hvor jeg også træner i dag. Sidste år blev jeg valgt ind i bestyrelsen, 
og har i løbet af vinteren 2022/2023 været træner på vores IGP lydighedshold. Jeg skal ligeledes sammen 
med en masse andre rottweilerentusiaster, på træneruddannelsen i 2023.  

Siden vores første rottweiler er mit hjertet vokset for racen. Jeg ønsker kun det bedste for rottweileren som 
den hele hund, og har til dagligt stor fokus på at fremme racen. Det gør jeg blandt andet igennem vores ar-
bejde i kredsen, men også igennem formidling og vejledning til hundefolk der ønsker kendskab til racen. Jeg 
ønsker at folk med rottweilere, med eller uden stamtavle, skal være velkommen hos klubberne, for at få råd, 
vejledning og træning, så de kan få den bedste udgave af deres hund.

Jeg ønsker at opstille til hovedbestyrelsen fordi jeg brænder for at gøre det bedste for vores race. Rottwei-
leren er desværre stadig en hund som mange folk misforstår, fordi de ikke har den rigtige viden. Jeg ved at 
vi sammen som hundeejere, medlemmer og kredse inderligt ønsker den bedste fremtid for vores hunde. Jeg 
har selv en stor respekt for hovedbestyrelsen arbejde og mener at jeg kan bidrage positivt til formidling og 
arbejdet hertil. jeg kan med mine erfaring inden for markedsføring være med til at sikre en positiv promove-
ring af racen og synliggøre rottweiler klubbens formål og arbejde så den bliver mere synlig. 
Min vision er at når nye rottweiler ejere køber deres hund, har de allerede stiftet bekendtskab med rottwei-
lerklubben Danmark, og et medlemskab bliver en selvfølge. For mig er det vigtigt at kommende hundeejere 
søger information og råd hos os vedr. Køb af hund, avl og træning i stedet for hos folk som er mindre kendte 
med racen. Vi ønsker alle det samme og har en stor fælles passion. Jeg ved at vi igennem samarbejde og 
dialog skal sikre Rottweilerens fremtid i Danmark.
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Kandidatanbefalinger

Anbefalinger

Gennem det seneste år har vi som hovedbestyrelse rykket os og fået iværksat en række vigtige og
længe ventede tiltag, og flere af disse er allerede afsluttet. Vi har fortsat et stort og essentielt
stykke arbejde foran os.

Dette har kunne lade sig gøre takket være alle vores medlemmer af hovedbestyrelsen og vores
suppleant. Henrik, Carsten og Michael har været uundværlige og uden dem ville vi ikke være der,
hvor vi er i dag.

En god, sammentømret, velfungerende og stabil hovedbestyrelse er en nødvendighed for at
kunne sikre det videre arbejde i og for klubben. Dette er præcis det vi har med Henrik, Carsten
og Michael som medlemmer.

Det vi, i bestyrelsen, har oplevet og været medvidende til gennem det seneste år er, at de
arbejder aktivt for vores race, foreningslivet og klubben både lokalt, nationalt og internationalt. I
vores optik er de derfor de helt rette kandidater og profiler til Rottweilerklubben Danmarks
bestyrelse.
 • Henrik med sit arbejde i BU, AU og hans fokus på den ”hele” rottweiler.
 • Carsten med sit arbejde i IFR, MT, OU, EU, AU og som dommer både national og
    international.
 • Michael med sit arbejde i EU, AU, administrativt arbejde med særlig fokus på IT samt som
   dommer både national og international.

Alle er altid aktivt deltagende i det daglige arbejde både i hovedbestyrelsen, udvalg og i
foreningslivet. De er altid klar til at påtage sig opgaver, indgå i konstruktive dialoger, bidrage
med værdifulde input, og deres opgaver løses altid på fornem vis.

Det at være medlem af en bestyrelse for en national forening kræver rigtig meget af det enkelte
bestyrelsesmedlem. Man står på mål for rigtig mange ting, og derfor er tillid og gensidig respekt
mellem bestyrelsesmedlemmerne fundamental – uden det kan vi ikke få arbejdet og hverdagen til
at lykkes. Der er ingen tvivl om at både Henrik, Carsten og Michael lever op til dette til fulde.
Vi har i det seneste år arbejdet sammen med alle tre og de er de helt rette medlemmer til vores
bestyrelse og for klubben.

Vi ønsker inderligt at det gode og velfungerende arbejde kan få lov til at fortsætte og derfor
håber vi, at I vil støtte op om alle tre lige som vi gør.

Med venlig hilsen

Christopher Bruce   Bente K. Koch   Karin L. S. Nielsen
Bestyrelsesmedlem   sekretær    kasserer
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Kandidatanbefalinger

Anbefaling af kandidat, Sanni Hersleb Harbøl, til Rottweilerklubbens hovedbestyrelse

Det er med den største fornøjelse, at jeg er blevet bekendt med at Sanni stiller op til RKD hovedbestyrelse
og en glæde at kunne skrive et par ord om hende og hendes hidtil frivillige arbejde for Rottweilerklubben.

Sanni træner til daglig i Rottweilerklubben Midtjylland hvor jeg har lært hende at kende gennem de sidste
par år. Sanni blev hurtigt grebet af hundesporten, både IGP og udstilling. Desuden blev hun sidste år valgt
ind i bestyrelsen i kreds 17.

De ting som kendetegner Sanni er en person som tager ansvar, løser de opgaver hun bliver stillet, samt selv
tager initiativ til at arrangere arrangementer. Sanni går til opgaven med krum hals, uanset om det er noget
hun ikke har prøvet før. Hun er ikke bange for at spørge om råd og vejledning - eller fordele opgaver ud til
andre. En kompetence som i særdeleshed er vigtig når man er medlem af en bestyrelse, men også en
frivillig forening.

Sanni har mange gode ideer, har let ved at motivere de som er omkring hende, samt hendes positive og
åbne væsen er tillidsskabende.

Jeg ved, at når Sanni påtager sig en opgave, så bliver den løst - så det har altid været med ro i sindet, jeg
som formand har kunne uddelegere opgaver til hende. Hvis der har været udfordringer undervejs, har
Sanni været åben omkring dem og sammen har vi fundet løsninger. Så hun er i den grad pligtopfyldende og
tager ansvar, men hun er også en rigtig god teamplayer.

Sanni er uddannet indenfor marketing og har flere gange vist sit store talent bl.a. i kreds 17 ved at lave flot
visuelt materiale til udstillinger mm. Desuden er det også hende som lavede VM logoet for landsholdet i
2022.

Da Sanni brænder for sporten, både udstilling og brugsarbejde – vil hun også have blik for at samle klubben,
således det er den hele hund og sport der huskes på.

Jeg vil give største anbefaling til Sanni og håber at i andre vil støtte op omkring et ungt menneske, som
ønsker at bidrage positivt til foreningen.

Helle Andersen, Formand i Rottweilerklubben Midtjylland – kreds 17
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Stemmeseddel til hovedbestyrelsesvalget 2023
Afstemningsregler:                  
Med de love som blev vedtaget sidste år, er det ikke længere muligt at aflevere sin stemmeseddel på dagen.

Der er 2 kandidater på valg til bestyrelsen, altså må der sættes op til 2 kryds på stemmesedlen. Du må altså 
gerne nøjes med at sætte 1 kryds. HVIS der er mere end 2 kryds eller 2 kryds ved samme kandidat er stem-
mesedlen ugyldig.

Proceduren er som følger:
I valgbladet og på hjemmesiden findes en stemmeseddel. Denne downloades og udfyldes. Den skal/kan så 
sendes på mail valg2023@rottweiler.dk eller afleveres/sendes som post til klubbens revisor Janny Møller, 
Nordvanggårdsvej 28, 3460 Birkerød

Det er vigtigt at oplyse medlemsnummer, revisoren vil være den eneste som har adgang til denne mail. Hun 
kontrollerer medlemsnummeret. Et familiemedlemsskab vil altså have to stemmesedler som godt kan sen-
des i samme mail eller i 2 separate mails. Fremgår medlemsnummeret ikke tydeligt vil stemmesedlen blive 
erklæret ugyldig.

Friste:
Frist for afgivelse af stemme er fredag 14/4 kl. 23.59.59 vær opmærksom på at det er 2 dage før generalfor-
samlingen.

 
 Carsten Henriksen     Henrik Neumann
 
 Michael Jeppesen    Brian Sejberg
 
 Sanni Harbøl

Stemmesedlen er kun gyldig med udfyldt og læseligt afsenderfelt.

Navn:___________________________________________________ Medlemsnr:__________________

Adresse:_____________________________________________________________________________

Postnr:_______________ By:____________________________________________________________

Underskrift___________________________________________________________________________
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Stemmeseddel til hovedbestyrelsesvalget 2023
Afstemningsregler:                  
Med de love som blev vedtaget sidste år, er det ikke længere muligt at aflevere sin stemmeseddel på dagen.

Der er 2 kandidater på valg til bestyrelsen, altså må der sættes op til 2 kryds på stemmesedlen. Du må altså 
gerne nøjes med at sætte 1 kryds. HVIS der er mere end 2 kryds eller 2 kryds ved samme kandidat er stem-
mesedlen ugyldig.

Proceduren er som følger:
I valgbladet og på hjemmesiden findes en stemmeseddel. Denne downloades og udfyldes. Den skal/kan så 
sendes på mail valg2023@rottweiler.dk eller afleveres/sendes som post til klubbens revisor Janny Møller, 
Nordvanggårdsvej 28, 3460 Birkerød

Det er vigtigt at oplyse medlemsnummer, revisoren vil være den eneste som har adgang til denne mail. Hun 
kontrollerer medlemsnummeret. Et familiemedlemsskab vil altså have to stemmesedler som godt kan sen-
des i samme mail eller i 2 separate mails. Fremgår medlemsnummeret ikke tydeligt vil stemmesedlen blive 
erklæret ugyldig.

Friste:
Frist for afgivelse af stemme er fredag 14/4 kl. 23.59.59 vær opmærksom på at det er 2 dage før generalfor-
samlingen.

 
 Carsten Henriksen     Henrik Neumann
 
 Michael Jeppesen    Brian Sejberg
 
 Sanni Harbøl

Stemmesedlen er kun gyldig med udfyldt og læseligt afsenderfelt.

Navn:___________________________________________________ Medlemsnr:__________________

Adresse:_____________________________________________________________________________

Postnr:_______________ By:____________________________________________________________

Underskrift___________________________________________________________________________


