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Kære medlemmer 
 
Der er meget aktivitet i klubben for tiden, specielt på de administrative liner. Vi vil derfor gerne orientere 
om dette på hjemmesiden og ikke vente på det næste blad. 
 
Hvad arbejder bestyrelsen med: 
Generelt arbejder vi med en langsigtet strategi og model der afspejler, hvad vi i en dansk rottweilerklub vil 
med vores hund. 
 
Vi arbejder også med, hvordan klubbens struktur skal se ud. Den skal jo afspejle den virkelighed, vi befinder 
os i. 
 
Som alle andre klubber er det svært at finde tilstrækkelig med frivillig arbejdskraft. Så her skal tænkes 
smartere, og ambitionsniveauet skal være rigtigt. 
 
Så det handler både om den rigtige fremtidsvision, men også om overlevelse.  
 
 
Nogle udvalgte punker: 
 
1 
Fællesmøde der afholdes hvert år, denne gang med fokus på Avlsarbejdet. 
 
2 
En kommunikationsstrategi, med en holdning til hvordan vi skal have kommunikation og hvor, f.eks. brug af 
blad, web, og Facebook. 
 
3 
En tilpasset model og point AK og Mentalbeskrivelse.  
 
4 
En ny model for afholdelse af alle arrangementer, som Avlsrådet afholder. Det gælder både det praktiske 
og det teoretiske. 
 



5 
Ny fordeling og opdeling af opgaver og samarbejde mellem bestyrelse og udvalg. Dette betyder, at den 
profil, vi tidligere har haft til vores udvalg, vil ændre sig lidt.  
Udvalgene har samlet samme ansvar. Men fordelingen mellem udvalg kan blive anderledes, ligesom 
Bestyrelsen vil spille en mere aktiv rolle i løsning af opgaver. 
 
6  
Øget samarbejde med og mellem de lokale kredse. 
 

 
Der har på det seneste været en del udskiftning på et antal tillidsposter, hvor folk frivilligt og ud fra 
personlige årsager har valgt at trække sig. Vi er i gang med at finde afløsere, og vi skal anbefale, at personer 
der har interesse i de nye opslåede ansvarsområder, melder sig til den ansvarlige for udvalget. 
 
 
Nedenfor er de rettelser, som kommer på web i løbet af tirsdag den 27.10.2015. Her kan du se, hvem der er 
ansvarlig for de enkelte udvalg, og hvor der mangler hjælp. 
 
 
Bestyrelsen: 
Merete Andersen træder ud (MANGE TAK FOR TIDEN OG INDSATSEN, MERETE ). 
Suppleant Poul Ejlertsen er indkaldt. 
 
 
Avlsrådet: 
Udvalget fremlagde i sidste uge et, set fra bestyrelsen side, super fint oplæg til justering af AK regler med 
mere. Dog har 2 fra dette udvalg valgt at fokusere mere på egen tid med hund fremfor videre deltagelse i 
dette meget store arbejde. Vi takker Rikke og Michael for indsatsen.  
 
Det betyder, at vi leder efter 2-3 medlemmer, der sammen med Bestyrelsen kan gennemføre det store 
arbejde. Henvendelse til HB. 
 
Udstillingsudvalg: 
Her er HB og Jacob enige om, at Jacob ikke fortsætter i dette udvalg. Ditte har valg at trække sig. Vi takker 
her for den store indsats. 
 
Vi har på nuværende tidspunk fået 2 nye medlemmer: ULI Pedersen Nomis og Stine Bertelsen. 
 
Og vi leder efter 1-2 medlemmer mere, da vi gerne ser dette udvalg udvidet fra 2 til 4. 
 
Brugshunderådet: 
Helle har valg at fokusere på egen hund.  Helle har i flere omgange bidraget og har trukket en stor del af 
arbejdet. Mange tak for den store indsats.  
 
Trine er fortsat med i udvalget. 
 
Det betyder, at vi leder efter 2 nye medlemmer til dette udvalg.   
 

 



Vi er selvfølgelig kede af at miste disse medlemmer, men har fuld forståelse for prioriteringen. Vi håber, at 
nye står på spring. 
Samtidig vil vi, som tidligere nævnt, se på en ny model for fordeling af opgaver mellem bestyrelse, udvalg, 
lokale kredse og øvrige medlemmer. 
 
Hovedbestyrelsen. 

 


