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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 23.02. 2016 – telefonmøde KL 20.00 

   

 

 

INDKALDT 

: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Svend Corvinius 

(kasserer), Poul Ejlertsen (sekretær), Britta Nielsen (medlem) 

   

I. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Gennemgang af internt referat 

   Godkendt 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance 

   Brev til eksteriørdommer emne er afsendt 

   Brev er afsendt med beslutningen til vedkommende. 

   Dispensationsansøgning. 

 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post til behandling 

   Ingen post. Mail bliver rundsendt til HB når HF har modtaget det. 

V. HB sager til behandling 

   Fordeling af opgaver omkring blad og indhold. 

   HB leder laver CH som et oplæg med de ting der rører sig i klubben. 

Efterfølgende blander andre HB medlemmer sig i oplægget.   

   Accept af forslag fra Henrik 

   Forslaget fra HF skal i bladet. Paragraffen skal ændres til den fremsendte 

formulering. Der skal laves et medlemslogin fremadrettet. Forslag til GF skal 

offentliggøres i E-bladet. HB bakker op om HF´s forslag 

   Kommentarer til forslag fra Sten Søndergaard. 
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HB anbefaler ikke det fremsendte forslag, men udarbejder selv en ny 

struktur der skal  arbejdes med i fremtiden. HB´s tanker fremkommer under 

formandens beretning som tanker for fremtiden. Ny organisation, ny 

kommunikation og re???. HB søger accept af alt det nye der skal arbejdes 

med i fremtiden.  

Dialog og evt. action omkring KK’s bemærkning om mangelfulde love. 

Der er ikke indsendt noget til DKK hvorfor der ikke er ændret noget i lovene 

endnu. Regnskabet vil blive offentliggjort inden GF på hjemmesiden. HF 

tager action på godkendelse af DKK´s lovudvalg. §12 stk. 4 

Præsentationer fra HB medlemmer. 

De opstillede skriver lidt om sig selv til bladet. 

PE vælger som tidligere ikke automatisk at anbefale de opstillede HB 

kandidater. 

Forslag fra Poul om ændring af HB forretningsorden. Udsættes til første 

møde efter generalforsamlingen. 

Spørgsmål fra medlem på Fyn. Grimme billeder og useriøse meddelelser på 

de sociale medier. 

HB takker for henvendelsen, men anbefaler at medlemmet selv fremlægger 

sagen for DKK. Al den negativitet der fremlægges sender noget meget 

dårlige signaler om RKD såvel indlands som udenlandsk. 

CH har lavet et skriv som HB bakker op om. Det skal over sættes til engelsk 

så vore internationale venner ved selvsyn kan se at det er nogle ganske få 

medlemmer der har disse negative holdninger. 

Den danske udgave offentliggøres på klubbens hjemmevide med oplysning 

om, at meddelelsen bliver sendt til vore venner i udlandet. 

Om sagen om de grimme billeder vil der også i samme sag blive taget 

kontakt til DKK. 

Brev fra IFR.  

BHU tager action på henvendelsen.  

Henvendelse om digitalisering af historisk materiale. 

Det er et interessant initiativ som vi gerne vil se lidt af inden der endelig 

tages beslutning. Prisen er 700 Euro hvilket vi synes er dyrt. CH tilskriver 

vedkommende. 



             
            Hovedbestyrelsen  MØDEINDKALDELSE 

 

 

 

VI. Orientering fra kasserer – Regnskab – Økonomi - Medlemmer 

Status på kasserer/HB mail. 

Der kan være flere årsager til denne fejl 

Det er vigtigt at få beskrevet årsagen til at ting pludselig er væk. 

Der arbejdes med en mere prof løsning på problemet. 

Carsten gav udtryk for en stor skepsis for vores IT systemer. 

Status for ubetalte regninger: Regninger bliver betalt via Gitte pt., men Svend 

har nu fået adgang til klubbens konto. 

Medlemsantallet er tilsyneladende lidt faldende, men der kommer dog stadig 

indbetalinger/indmeldelser. 

En del gratis medlemsskaber der glemmer at, efter den kontingentfrie periode.  

Kredsgebyret udbetales fra 2015 i begyndelsen af 2016. 

Status på ubetalte regninger. Regninger sendes til Gitte der sørger for betaling. 

Regnskabet er ca. færdig d. 01.04.16 

____________________________________________________________ 

VII. Bladet 

HB hjørne 

CH skriver et oplæg. 

Skal vi have noget med om HB forslag til ændring af organisation og et evt. 

nyt avlsgodkendelses system. 

 

VIII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR 

b) MT 

c) BHR 

d) UU 

e) UDD 

f) IFR 

g) Lokalforeninger 

    

IX. Fremtidige møder 

DEN 14.03.2016 KL. 17.00 – FYSISK MØDE (FJELDSTED) 

 


