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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 27. januar 2016 – telefonmøde 

 

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

Corvinius (Kasserer) 

FRAVÆRENDE: Poul Eilertsen (sekretær), Britta Nielsen 

   

I. Godkendelse af dagsorden 

Formanden byd velkommen. Det blev vedtaget at følge HB standard 

dagsorden. Et antalsager blev tilføjet under –”sager til behandling” 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet ligger allerede på hjemmesider og er godkendt. 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance 

Der var ingen beslutninger truffet på mail 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post til behandling 

HB forslag til GF om elektronisk blad blev behandlet med respekt af inddata 

fra fællesmødet. 

De øvrige løbende sager fra formanden blev flyttet til punktet –sager til 

behandling. 

V. HB sager til behandling 

a) Generalforsamling:  

Det blev efter grundig overvejelse besluttet at fastholde den 

oprindelige dato for generalforsamling – DEN 30. april 2016. 

b) Det blev besluttet at CH repræsenterer RK på DKK’s formandsmøde. 

På samme dato vil HF deltage i MT’s vintersamling 

c) Forslag til eksteriørdommere blev behandlet – Person kontaktes. 

d) Klubbens kalender på hjemmesiden blev debateret. Det blev besluttet at vi 

vil have en oversigtskalender som PDF på hjemmesiden. Den udgives for 

et kalenderår ad gangen – indeholder hovedaktiviteter – og styres af HB 

(gennem redaktør). Vi vil også have en aktivitetskalender – hvor de 

konkrete aktiviteter fremgår med information om aktiviteten – denne 

styres af UDD ved Rikke Djurhuus 

e) HB udformede et brev til DKK’s disiplinærudvalg i kørende sag. 

f) Opfølgning på fællesmøde – Præsentation tilføjes yderligere et oplæg til 

AK system og lægges på hjemmeside i denne uge. Referat lægges på 

snarest. Der var enighed om at det var et rigtigt godt møde – med gode 

tilbagemeldinger – en ordentlig tone og en god stemning. 

g) CH orienterede om ændringer på hjemme siden 
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h) Formanden orienterede om brev fra DKK om at MT nu kan foregå indtil 3 

år. Information lægges på hjemmeside. 

i) HB ønsker et møde MT udvalget. HF arrangerer. 

 

 

VI. Orientering fra kasserer – Regnskab – Økonomi - Medlemmer 

 

a) Medlemsliste. Der skal helt styr på medlemsliste. Medlemmer som ikke 

har betalt slettes fra medlemsliste – men vil fremgå af en restanceliste. Der 

et antal medlemmer som ikke har fået tilsendt opkrævning for 2015 – HB’s 

fejl. Disse sættes på medlemsliste og opkrævning for 2016 tilsendes. 

b) Opkrævninger for 2016 udsendes som girokort. 

c) Vi lægger en reminder på hjemmesiden – at vis der er noget der har 

regninger/udlæg som de ikke har fået betaling for bedes de omgående 

sende dette til kasserer. 

Der arbejdes hård med banken for at få SC til at få adgang til konti. 

 

VII. Bladet 

Udgivelses datoer og deadlines er publiceret på hjemmesiden. 

Næste blad skal indeholde alt om GF og stemmesdeler. 

Når alt om GF publiceres i 1. blad er alle frister rigeligt overholdt. 

 

VIII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR 

Det går fint med at HB fungere som AR – men skal selvfølgelig laves om. 

CH har lagt en del information på hjemmesiden. 

CH får snarest rede på Hvalpetestere – antal – baner – udvalg – og om 

resultater skal på hjemmeside. 

b) MT 

Der er indkaldt til Vintersamling. 

Brev fra DKK fremsendt til orientering – Skal videreformidles til 

arbejdsgruppe. 

c) BHR 

HF taler med Stine om yderligere bemanding og anvendelse af personer. 

 



             
            Hovedbestyrelsen  MØDEREFERAT 

 

 

 

d) UU 

Der er kommet fint styr på sagerne. Udvalget er godt i gang og har en plan for 

2016. Planer fremgår af snarligt referat fra fællesmødet. 

e) UDD 

CH SC tager kontakt til Rikke Djurhuus om kalender og procedure for den. 

CH laver oplæg til procedure – med udgangspunkt i det som blev aftal 

tidligere. 

 

f) IFR 

Vi vil gerne fortsætte med og i IFR. 

Vi vil gerne udvide samarbejdet – CH har taget kontakt til IFR. 

CH er RKD’s repræsentant i IFR. 

CH laver et notat som evt. kan bruges i formands beretning på GF. 

g) Lokalforeninger 

Ingen ny aktivitet 

SC laver et oplæg til en mødeplan for 2016 

IX. Fremtidige møder 

DEN 03.02.2016 KL. 20.00 – TELEFONMØDE 

DEN 15.02.2016 KL. 20.99 – TELEFONMØDE 

DEN 14.03.2016 KL. 17.00 – FYSISK MØDE (FJELDSTED) 

 

Referat sendt til HB’s godkendelse den 30.01.16. 

Efter aftale i HB vil det stiltiende være accepteret efter 2 dag. 

 

For referatet: CH / 29.01.16 


