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Valg af dirigent.
Valg af minimum 2 stemmetællere.
Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves.
Formandens beretning.
Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse
af ansvarsfrihed.
Beretning fra de faste udvalg, der fremgår af Rottweilerklubben Danmarks love.
Bekendtgørelse af valget til hovedbestyrelsen.
2 Kandidater
På valg til HB er Carsten Henriksen og Pernille Lasson
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt

VALGBLAD 2019

_________________________________________
K a n d i d a t e r:

Kandidat: Carsten Henriksen
GENOPSTILLING TIL - Rottweiler Klubben Danmarks hovedbestyrelse.
Jeg har nu siddet i hovedbestyrelsen i 2 valgperioder. Der er blevet lavet et solidt arbejde for
at Rottweileren er en mental og fysisk sund hund som har sin plads i det danske samfund.
Dels som familiehund men også på alle mulige slags træningspladser. Samtidig har der
været fokus på at sikre en god og ordentlig tone i klubbens dialog.
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 politihundeforening. 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 vores regler for det. Jeg har
sikret at alle resultater – også de mentale – nu bliver registreret i DKK – så har vi det samlet
et sted. Yderligere har jeg arbejdet målrettet for at få Danmark på verdenskortet gennem
vores internationale organisation IFR. Jeg har været ansvarlig for at afholde et antal
dommerseminarer med fokus på at vores rottweiler er smukke hunde som holder sig inden
for den internationale standard. Jeg har fornøjelsen af I DKK at være ansvarlig for
uddannelse af mentalbeskriver, ligesom jeg er med til at uddanne dommere i Dansk
Politihundeforening.
Der er stadig energi og engagement i mig for at arbejde for vores race – Rottweileren.
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Kandidat: Pernille Lasson
GENOPSTILLING TIL - Rottweiler Klubben Danmarks hovedbestyrelse.
Jeg har nu siddet som Sekretær i HB i 3 år og mærker mange forandringer. Bestyrelsen
arbejder hårdt på et fælles samarbejde, og forandringer sker, i medgang og modgang. Det er
spændende men også udfordrende at arbejde i HB. Det har bragt mange nye venner med
sig, men også mange øretæver, selv om jeg syntes de er blevet færre.
Ud over mit daglige job som Sekretær for HB er Jeg også blevet en del af administratorerne
på vores hjemmeside, så vi er flere om at ajourføre denne.
At arbejde i HB kræver mange timer og megen fritid, men jeg tror på, at det er det hele
værd.
Vi er ikke bare et HB med samme meninger, og jeg har accepteret, at vores arbejde
desværre ikke altid er synligt for medlemmerne grundet tavshedspligt i de enkelte sager.
Men det giver en tilfredshed, når man så endelig ser et resultat af et fælles arbejde.
Jeg tror på, at jeg fortsat kan gøre en forskel og en indsats for Rottweilerklubben, og jeg
stiller derfor op til 2 år mere i HB.
Det er mit håb, at medlemmerne kan se HB’s mål om mere synlighed, men også have
forståelse for, at ikke alt kan oplyses via de sociale medier.
Vi er kun mennesker lige som jer andre, og et enkelt forkert ord kan hurtigt blive
misforstået. Dette er jeg også klar til at bære på mine skuldre de næste 2 år, hvis I fortsat
ønsker mig på posten.
Med venlig hilsen Pernille
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Kandidat: Henrik Neumann
Jeg har på opfordring valgt at opstille til HB. For de som ikke kender mig, kan jeg kort
fortælle. Jeg bliver 50 senere på året og har haft rottweiler i 25 år. Jeg arbejder til dagligt
som uddannelsesleder på ZBC i Roskilde, hvor jeg har ansvaret for 3 uddannelser og 20
undervisere.
Jeg har altid været mest interesseret i brugshundesportens i vores klub. Hvilket 3 titler af
danmarksmester og 10 gange VM-deltagelse med sejr i 2013 og en 2. plads i 2014 kan
bevidne. Men det mentale og derved vores klubs avlsprogram har ligeledes min fokus. For
kun med en korrekt bygget og mental sund hund, kan man komme til tops i sport, uanset
disciplinen. Ønsker man ikke at træne, kræver det faktisk også en mental stærk hund, blot at
være familiehund. Hvilket de fleste sportshunde jo også er ved siden af. Vi har pt selv 3
hanner i alderen 15 mdr. – 5 år, som alle elsker at være på træningspladsen for derefter at
ligge i sofaen og se tv sammen med Britt og jeg. Jeg tilhører Køge kredsen hvor jeg gennem
de sidste 4 år har fungeret som træner for først IPO-lydighed og nu på hvalpe/begynder
lydighed. Sideløbende er jeg ved at uddanne et par nye figuranter til kredsen.
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg gøre alt hvad jeg kan, for at klubben kan leve op til punkt 3 i
vedtægterne, nemlig klubbens formål er: at varetage interessen for rottweileren med
hensyn til opdragelse, træning og anvendelse i øvrigt, samt at arbejde for stadig bedring af
rottweileren som brugshund. Avl skal foregå på mentalt og fysisk sunde hunde og under
behørigt hensyn til den til enhver tid gældende standard.
Det internationale arbejde står også særdeles højt på min prioritetsliste. Det nuværende HB
har gjort et godt stykke arbejde i IFR-regi og det ønsker jeg at bakke op om.
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Kandidat: Søren Bøgesvang
Mit navn er Søren Bøgesvang, og jeg bor sammen med Elsebeth på et dejligt landsted i
Gelballe, 6 km fra Kolding.
Vi har i familien haft hund igennem mange år. Forskellige forandringer gjorde, at jeg
begyndte at gå meget op i hunderacer. En stærk hund med egenskaber som den stærke
personlige tilknytning, trofasthed og revir forsvar gjorde, at jeg måtte have en rottweiler.
I 2010 kom Dusja, en dejlig hvalp til gården her. Det betød forandring. Træningen og
arbejdet med Dusja gav en ny dimension i livet 😊😊.
Kort efter blev jeg medlem af RKD og gik ind i bestyrelsen for kreds 21. Det er blevet til
mange gode år med indflydelse på kredsens arbejde.
Jeg vil i HB arbejde for den fortsatte positive udvikling inden for avlsarbejdet med
rottweilere, som styrker de gode og positive egenskaber, der er naturlige for racen.
Ligeledes vil jeg arbejde for at linjen for UHM og avlskåring fastholdes, så man fortsat kan
have tillid til at rottweilere, der indgår i avlen, er mentalt sunde og stærke.
Rottweileren er en udbredt og populær race, hvilket forpligter RKD til at sikre træningstilbud, ikke nødvendigvis i eget regi, men eventuelt med samarbejdsaftaler/anbefalinger til
andre anerkendte træningstilbud.
Jeg arbejder som selvstændig.
Jeg stiller mig hermed til rådighed for arbejdet i HB for rottweilerracen.
Venlig hilsen Søren

VALGBLAD 2019

_________________________________________

Kandidat: Trine Henriksen Maagaard
Jeg er 46 år, bor i Herning og har været omgivet af Rottweilere hele mit liv. – Da jeg var 11
år fik jeg min første ”helt egen” rottweiler som jeg gik til træning med. – Rottweileren er for
mig min ”soul mate” og den bedste måde for mig at holde fri på er med en hundesnor i
hånden.
Efter 15 års medlemskab i Rottweilerklubben, hvor jeg har fulgt med i debatterne på afstand
mener jeg, at tiden er inde til, at der skal ske noget forandring. Klubben og HB skal ud og
møde medlemmerne der, hvor de er, og vi skal sikre bredden i vores medlemmer. – Der er
behov for både de top professionelle og amatøren, der i bund og grund bare elsker sin hund,
og har behov for et fællesskab, hvor man kan få råd og vejledning.
Medlemmernes interesser skal plejes, og er der spørgsmål – eller behov for hjælp til
eksempelvis klagesager i forbindelse med udstillinger eller konkurrencer, ser jeg det som
HB’s helt klare opgave at tale medlemmernes sag. – Vise ægte interesse.
Medlemmernes behov og ønsker skal tilgodeses – både i forbindelse med involvering i
beslutninger, men også i de aktiviteter der fremover skal være kendetegnende for RKD. Vi
skal gøre RKD til det samlingspunkt og fællesskab for Rottweilerfolk, som jeg ofte hører folk
sukke over der mangler – både hos professionelle hundefolk, træningskammerater mm.
Vores fælles interesse – Rottweileren – skulle gerne være et samlingspunkt – et fællesskab,
som vi alle kan se frem til at være en del af …. Uanset hvem vi er, og hvad vi gerne vil med
vores hund.
Glæder mig til at møde jer derude
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ANBEFALINGER
Vi har haft nogle gode år som klub, hvor vi bevæger os frem, bliver bedre og bedre.
I den udvikling har Carsten og Pernille været et must, uden dem var vi ikke det, vi er i dag.
En god, stabil, sund og velfungerende klub, der tør tage store udfordringer op, som f.eks. i år
med afholdelse af 2 VM ‘er og den største IFR udstilling i Europa, dette tør vi kun fordi,
Carsten og Pernille er en del af et velfungerende bestyrelsesteam.

Af alle opgaver, samarbejder og udfordringer, som er blevet løst igennem de sidste 8 år som
formand, må jeg sige, at det bedste samarbejde og den største forskel har været igennem
mit tætte samarbejde med Carsten og Pernille. De arbejder for racen og de gør virkelig en
forskel internationalt, nationalt og administrativt.
I min optik, har de den perfekte bestyrelses profil, da de bruger en stor del af deres fritid, på
at forbedre tingene for Rottweiler racen og klubben, via deres store indsats. Carsten med sit
arbejde i IFR, AR, MT og som dommer m.m., national og international. Pernille,
administrativt med referater, blanketter, hjemmeside m.m. Og begge altid deltagende.

De komme altid med gode input, og alle deres opgaver løses til stor tilfredshed.

Det at arbejde i en bestyrelse i en klub som vores, kræver rigtig meget af det enkelte
bestyrelsesmedlem. Vi står på mål for rigtig mange ting, og det er, i mange situationer, et
spørgsmål om tillid til de andre medlemmer af bestyrelsen, som får det til at lykkedes.

Jeg har i en del år arbejde sammen med de 2 og de er perfekte for vores klub, og indeholder
alt det vi har behov for, for at blive på den gode sti, som vi er på vej af, sammen.

Jeg håber i vil støtte dem op om dem ligesom jeg.

Med venlig hilsen Formand Henrik Fuchs
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Opstilling til Hovedbestyrelsen
Undertegnede opstiller hermed Henrik Neumann til Rottweilerklubbens
Hovedbestyrelse ved valget 2019.
Henrik er mangeårigt medlem af RKD og har tidligere siddet i HB, et hverv han
udførte med stor engagement og interesse.
Henrik har altid interesseret sig for Rottweilerklubbens arbejde og har især gjort
sig gældende inden for brugshundesporten, hvor han har opnået flotte resultater
med egne hunde.
Henrik har ofte gennem årene været underviser på kurser rundt i landet og
ligeledes været træner i flere kredse. I disse år er han og Britt særdeles aktive i
Køgekredsen.
Med disse ord giver vi Henrik vore varmeste anbefalinger og opfordrer alle til at
stemme på ham ved generalforsamlingen.
Christopher Bruce

Ulla Mogensen

Kirsten Lillelund

Formand Køgekredsen

Kennel Vindelsbo

Kennel Felukka
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Vi vil gerne give et par ord med på vejen i forhold til Henrik Neumann`s kandidatur til
Hovedbestyrelsen.
At Henrik er hundefører i den absolutte top, ved enhver, som kender ham, og hans resultater taler
for sig selv.
Vi er så heldige at have Henrik som instruktør på hvalpeholdet i Rottweilerklubben i Køge, hvor der
bliver trænet brugshundesport på højt niveau. Han brænder for sporten og han deler gerne ud af sin
store viden om adfærd samt A, B og C-arbejde. Henrik er forgangsmand for den gode stemning på og
udenfor banen, og på vores hold er der plads til alle, store som små ambitioner.
Det er netop dette, vi gerne vil give videre til Hovedklubben.
Vi giver Henrik vores allerbedste anbefalinger.
På hvalpeholdets vegne
Bente Koch

Anbefaling af Henrik Neumann som kandidat til Hovedbestyrelsen.
Med baggrund i de mange års erfaring, som Henrik Neumann har i forbindelse med at arbejde med
Rottweileren, både som brugs- og familiehund, vil jeg gerne give min anbefaling til Henrik i
forbindelse med hans kandidatur til Rottweilerklubbens Hovedbestyrelse.
Har selv haft den glæde, godt nok for nogle år siden ϑ, at være med på et kursus med Henrik. Alle
kursister havde en god dag med masser af træning, gode råd og hyggelig stemning. Alle hundefører
fik nogle gode ting/træningstips med hjem, som vi hver især kunne drage nytte af i vores
hundetræning.
Henrik brænder for det han laver og med de resultater, som han har opnået som hundefører, har
han en masse viden og erfaring, som jeg mener vil kunne give en masse til hovedbestyrelsen og
dennes arbejde.
Vil derfor gerne give Henrik min anbefaling.
Med venlig hilsen Lonni Krarup Boris

