
Referat af HB-møde RKD 06. december 2022  

På teams 

kl. 19.00 – 21.00  

Indkaldt: Henrik, Carsten, Karin, Bente, Christopher, Michael (referent) 

Afbud: Bente 

Dagsorden:  

• Godkendelse af dagsorden:  

- Godkendt uden anmærkninger 

 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance:  
- Intet til dette punkt 
 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

- Simply.com har kontaktet klubben for fornyelse af rottweiler.dk 

Der arbejdes pt for adgang da der hersker lidt tvivl omkring hvem der er registreret hos 

dem. 

- Færdigmelding af prøve 

- Mails fra DKK vedr. EDS 2023 

- Fællesmødet blev afholdt 19/11-2022 – det var en fantastisk dag med god stemning og 

dialog blandt alle deltagerne. Det har givet HB en masse input til det videre arbejde. 

 

       • Regnskab og økonomi. 

- Medlemslisten drøftes samt procedure for udsendelse af nye opkrævninger 2023 

Vi ser bort fra tidligere års procedure omkring restance udmeldinger samt tidligere års 

opkrævninger. Hvis man ønsker at være medlem af klubben, kan medlemskab for 2023 

betales og evt restance sløjfes. 

- Der laves et opslag på Facebook/hjemmeside omkring manglende e-mail adresser samt 

udsendelse af opkrævninger fra Dinero. 

- Opkrævninger udsendes i første uge i januar 2023 med betalingsfrist 1. februar. 

- Budgetter for de forskellige udvalg drøftes – de afsatte beløber sættes ind på de 

respektive konti ved fastlæggelse af budget, det gør det nemmere og mere 

overskueligt. 

 

• BHR/ UDD:  

- Første cup har været afholdt i Frederiksholm kredsen, et virkelig fint arrangement, 

desværre gik ingen af de tilmeldte ekvipager igennem på dagen. 

- BU planlægger instruktør uddannelser i 2023. 



- Klubbens økonomi er stadig ganske stærk, derfor øremærker vi lidt ekstra midler som 

kredsene kan ansøge om at få del i, pengene skal bruges til arrangementer arrangeret 

af medlemmerne for medlemmerne.  

 

• IFR:  

- Kontaktoplysninger på Michael Jeppesen videregives til IFR 

- Regionale shows har været drøftet i IFR blandt andet form og afholdelse. 

 

• MT:  

- Året er gået godt, antallet af arrangementer har været passende 

- Næste års kalender er fastlagt og bemanding er på plads. 

 

• AU 

- Intet til dette punkt 

 

• OU 

- Intet til dette punkt 

 

• EU 

- Drøftelse af gennemførelsen af juleudstillingen 
- Ringtræning og mentorer i kredsene 
- Seminarer med personer fra andre racer som har meritterne i orden og kan formidle på 

en god og positiv måde. 
 

• IT 
- Fornyelse af Rottweiler.dk 
- Kalender for 2023 offentliggøres på Facebook samt hjemmesiden 

 

• Redaktionsudvalg  

- Tanja har givet HB deadline til næste blad – 12/12-22 

- Næste blad bliver udgivet i ultimo december 22 

 

o Pipeline: Hvad har vi i Pipelinen fremover 

o Udkast til samarbejdsaftale – input fra fællesmødet 

o Raceseminar 2023 

o Udstilling som sport og udbredelse i kredsene 

o Rottweilerklubben er for alle rottweilere i Danmark 

o Oprettelse af et udvalg til gennemgang af mønstervedtægter 

• Evt.  

o Carsten, Henrik og Michael melder deres kandidatur HB til næste GF 

o Næste møde: Fysisk 21-01-2023 – Odense kredsen spørges alternativt Fjeldsted skovkro 



o Deltagelse fra udvalg på de andre udvalgs arrangementer. 

- Fx på udstillinger er der repræsentanter fra BU og MT der kan fortælle lidt om de 

resterende arrangementer i klubben og vice versa. 

 

  

 

 


