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Ordinær Generalforsamling I Rottweilerklubben Danmark 

Dato: Søndag d. 18. marts 2012 

Tidspunkt: kl. 12.00 

Sted: Marienlyst Centeret, Windelsvej 138, 5000 Odense C 

Der var mødt 66 stemmeberettigede. 

 18. marts 2012 

REFERAT 

 

1. Valg af dirigent 

a. Bestyrelsen forslår Helle Dyrlund. Helle Dyrlund blev valgt. Bente Koch blev foreslået som referent og 
valgt.   

2. Valg af minimum 2 stemmetællere. Marianne Midjord og Anita Korte blev valgt. 

3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves. Det blev ikke krævet.  

4. Formandens beretning. Formanden aflagde sin beretning og herunder takkede for det store arbejde, der er 
blevet gjort i klubben. Formanden takkede for indsatsen fra de afgåede hovedbestyrelsesmedlemmers 
side; Henrik Neumann og Helle Andersen samt for de afgåede medlemmers arbejde i diverse udvalg. For-
manden takkede for opbakning og fremmøde til møder i lokalforeningerne vedr. bevarelse af vores race. 
Formanden opfordrede til, at medlemmer bruger e-mailadressen email@rottweiler.dk. Herudover var der 
ikke kommentarer til beretningen. Formandens beretning blev taget til efterretning.   

5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Re-
visorpåtegning ændret. Regnskabet er offentliggjort og sendt ud, hvorfor kassereren ikke gennemgik det 
nærmere. Herefter tog revisor Frede Bak ordet: De lave kontingentindtægter er der to begrundelser for.  
Dels har det betydning, hvornår vi indtægtsfører kontingentindtægterne og påpegede, at det er uhen-
sigtsmæssigt at benytte såkaldte ”skæve terminer” Dels skyldes det også kontingentrestancer. Der er en 
del medlemmer, der har meldt sig ud, hvorfor vi mangler disse indtægter. Revisoren foreslog, at klubben 
hverver medlemmer, nedsætter omkostningerne eller sætter kontingentet op. Revisoren har givet regn-
skabet en påtegning. Revisoren er dog fortrøstningsfuld mht. 2012. Steen Søndergaard spurgte til et beløb 
under posten ; Bevar Rottweileren. Kassereren beklagede, at der er sket en fejl og fremskaffer dokumenta-
tion for, at et beløb, som Steen har bedt om at få overført, også er overført. Anette Lund stillede spørgs-
mål til balancen. Kassereren uddybede balancen, herunder at WM kontoen er overført til hovedkontoen. 
Der blev forlangt skriftlig afstemning. Resultatet blev 47 JA, 13 NEJ, 6 ugyldige. Dermed var regnskabet 
godkendt. 

6. Beretning fra de faste udvalg, der fremgår af Rottweilerklubben Danmarks love, dvs. AR og BHR. Derud-
over beretning fra UU og KOU.  
 
AR: Ulla Mogensen: Ulla nævnte en spirende interesse for vor races mentalitet og hun takkede for mange 
positive tilkendegivelser. Der er fald i antal af fremstillede hunde til avlskåring, 16 fremstillede hunde til 
avlskåringer, 8 er ikke bestået. Der er i 2011 registreret 533 hunde, hvilket er en stigning på 91 hunde i 
forhold til 2010. Der er importeret 18 hunde. Rottweileren er oppe på en 6. plads i popularitet. Ulla Mo-
gensen mindede dog om, at kvalitet er vigtigere end kvantitet.  Lene Søndberg er udtrådt af AR og Ulla 
takkede Lene for samarbejdet. Bettina Bornkessel er trådt til. Klubben har investeret i Dogbase, som er en 
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tysk avlsdatabase. Ønsker man oplysninger fra databasen kan der rettes henvendelse til Bettina Bornkes-
sel. AR anbefaler, at der kun avles på hunde med A og B hofter og AD 0 og 1. Der har været 48,4 % A hof-
ter, 26,3 % med B hofter, dvs. 75 % kan anbefales til avl. Medtager man C-hofter 12 % er vi oppe på 87 %, 
som kan bruges til avl og det er et flot tal. Uli Nomis stillede spørgsmål til skema samlet resultat over 
UHM. Ulla svarede, at det har man allerede. Orla Kristensen foreslog, at AR tager skridt til at vi ikke frem-
over bruger C hofter i avlen. Ulla svarede, at hun var enig, men at vi ikke kan forbyde det, da det er tilladt 
jf. Dansk Kennelklub. Herefter var der en diskussion om en problemstilling om man kan stille en hund til 
avlskåring, som i forvejen er dumpet til UHM pga stopklodser. Eva svarede, at Hovedbestyrelsen har haft 
et møde med DKK og at den godt kan stille, men den kan ikke få fjernet avlsforbuddet.  Hovedbestyrelsen 
afventer referat og endelig tekst på avlsrestriktionen. Der kommer en artikel i Hunden om emnet, herun-
der hvordan opdrættere skal forholde sig. Steen Søndergaard foreslog, at vi ændrer i skemaet til AK samt 
at vi ændrer i vores ønsker om temperament hos Rottweileren for at bevare racen. Henrik Neumann sva-
rede, at vi afventer referat af mødet fra DKK med selve teksten. Ulla Mogensen nævnte, at ønskeprofil for 
Rottweileren er en længere diskussion. Herefter blev beretningen taget til efterretning.  
 
MT-udvalg: Michael Lambertsen startede med at erindre om vores fælles formål: At have sunde og raske 
hunde. Michael efterlyste den nye tekst i avlsrestriktionen. Udvalget har været samlet, hvor de diskutere-
de eventuelle opstramninger i testen. Nina Wennich udtrykte bekymring over ønskeprofilen af Rottweile-
ren. Michael sagde, at vi som klub er nødt til at ændre på profilen, da det ellers kan få alvorlige konse-
kvenser for racen. Vi skal være foran og vise, at vi vil ændre på profilen. Steen Søndergaard medgav, at 
Rottweileren i dag er en dejlig og velfungerende hund. Vi har i dag 16.000 Rottweilere,  men at det kun er 
en meget lille del, der er aktiv i træning mv. Derfor er vi nødt til at ændre på ønskeprofilen. Udvalget 
kommer med et oplæg. Ulla Mogensen udtrykte, at det er et stort arbejde at lave mentaltesten om for de 
få beståede hunde. Herefter var indlæg om, hvad det er man skal se på; jagtlyst, trueadfærd og afreakti-
on. 
 
BHR: Rikke Djurhuus gennemgik aktiviteter gennem året, bl.a. DM, WM, Figurantmønsting. Rikke bekla-
gede et farvel til Michael Warburg og Michael Jeppesen. Der er fremgang i færdselsprøverne i klubberne. 
Årets højeste BpB Mette Holm, AB Karl Erik Hansen, SPH 1 Eva B, IPO V Pia Andersen, IPO 1 Jan Thomas-
berg, IPO 2 Lene Søndberg, IPO 3 Morten Mundt, IFR Michael Warburg, Årets brugshund Michael War-
burg`s von Dornenhof Jaffa. 
 
Udstillingsudvalget: Jacob Foght berettede, at der er afholdt 6 udstillinger i 2011. Der har været et fint 
fremmøde på alle udstillinger. Samlet set er antal af tilmeldinger til Rottweilerklubbens udstillinger sti-
gende, frem for DKK`s udstillinger. Rolex vom Hause Anin blev årets udstillingshund. Der er fremover ikke 
skud på udstillingerne. Juniorhandling har været en succes. Jacob efterlyste hjælp til arbejde i dette udvalg 
og rettede en tak til afgåede medlemmer i udvalget.  
 
KOU: Koordinationsudvalget. Udvalget har afleveret et oplæg til folketinget om Rottweileren og bad der-
efter forsamlingen om at overveje udvalgets fremtidige sammensætning. MB er indført som avlsrestrikti-
on. Pressetjeneste decimeret. Der holdes løbende øje med episoder med Rottweileren. Udvalget har i flere 
tilfælde rettet henvendelse til pressen med rettelser, ændring af overskrift mm. om fejlagtige historier om 
Rottweilere. Krise og adfærdstjenesten er fremover benævnt som Rottweilerklubbens RådgivningsTjene-
ste. Henrik Trige er trådt ud og afløst af Mads Orbe. RådgivningsTjenesten har til formål at tage sig af en 
bred vifte af racekritiske situationer, herunder rådgivning. Henvendelser er fortrolige og Tjenesten har 
tavshedspligt. Tjenesten er for alle, også ikke-medlemmer og alle Rottweilerlignende hunde. Tjenesten kan 
kontaktes på en vagt tlf 30951895 eller Tjenesten@rottweiler.dk. På længere sigt skal Tjenesten udbygges 
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til 5 medlemmer på landsplan og have samarbejde med 2 hundepensioner. Der er brug for frivillige til 
denne tjeneste. Arbejdet med udvalgets fempunktsplan er udsat pga. at man i stedet har arbejdet på et 
politisk forslag til ændring af Hundeloven. Forslaget er sendt til samtlige folketingsmedlemmer samt til 
formand for Dyrevelfærdsrådet. Flere andre organisationer har indsendt tilsvarende. Forslaget indeholder 
forskellige alternativer til raceforbud. Beretningen tages til efterretning.         

7. Bekendtgørelse af valget til hovedbestyrelsen. 

a. • Britta Warburg Nielsen 

b. • Eva Bülow Nielsen (modtager genvalg) 

c. • Henrik Fuchs 

i. Dermed bliver der ikke nogen afstemning i forhold til HB posterne, idet der er 3 poster og 3 
kandidater. 

d. HB ønsker en bestyrelse med suppleanter, hvorfor medlemmerne bedes overveje at stille op til HB 
som suppleant. Mads Orbe og Jytte Lund stillede op. Det blev vedtaget, at Mads er 1. suppleant og 
Jytte er 2. suppleant.   

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. På valg som revisor er: 

i. Lene Søndberg, modtager ikke genvalg 

ii. Janny Møller. Janny Møller stillede op og blev valgt. 

b. På valg som revisor suppleant er: 

i. pt. ingen kandidater. Ingen ønskede at stille op, hvorfor der ikke kan vælges revisorsupple-
ant.  

9. Valg af fanebærer og fanevagt 

a. På valg som fanevagt er: 

i. Jens Larsen – modtager genvalg. Jens Larsen blev valgt 

b. På valg som fanevagt er: 

i. Ove Thorleifsson – modtager genvalg. Ove Thorleifsson blev valgt. 

10. Indkomne forslag 

Forslag 1 – 3 er stillet af HB. 

Forslag1: Om ændring af vedtægternes § 6,1: Hovedbestyrelsen stillede forslag om en ændret kon-
tingentperiode, således at opkrævningen stemmer overens med de faktiske forhold. Se selve for-
slaget. 54 stemte JA og 4 stemte NEJ. Forslaget er vedtaget. 

Forslag 2: § 15 i vedtægterne: Hovedbestyrelsen stillede forslag om, at der fremover kan stilles for-
slag til ændring af vedtægter elektronisk. Dette gælder også opstilling af kandidater. 54 stemte JA, 
hvorfor forslaget er vedtaget. 

Forslag 3 § 13 information til medlemmer i forbindelse med generalforsamling. Det er en udløber 
af at bladet nu er elektronisk. 50 stemte JA , hvorfor det er vedtaget.  

§ 17: 50 stemte JA hvorfor det er godkendt.     
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Forslag 4 er stillet af Uli Nomis. Om ændring af præmieringen ved avlskåringen i AK. Uli Nomis ac-
cepterede efter indlæg fra steen Søndergaard og hovedbestyrelsen at omformulere sit forslag til: 
Generalforsamlingen pålægger Hovedbestyrelsen at nedsætte et ad hoc udvalg med repræsentan-
ter fra klubbens stående udvalg og MT gruppen, som inden 1/6 2012 fremsætter en indstilling til 
Hovedbestyrelsen om ændring af AK-systemet. 48 stemte JA hvorfor ændringsforslaget er vedta-
get.    

11. Eventuelt.   
 
Vedtægtsændring i § 17 stk. 5 blev drøftet skulle ændres ved sidste generalforsamling. Ved en forglem-
melse er dette ikke sket. Hovedbestyrelsen tager det med næste gang.  
 
Bladet. Orla Kristensen forespurgte, om bladet i stedet kan udarbejdes som I-paper (som f.eks. et Bilka ka-
talog). Der blev svaret, at den nuværende PDF er gratis og at I-paper koster penge. 
 
Kredsenes fremtid, hvis rottweileren bliver forbudt. Janny Møller efterlyste, om man kan indarbejde i ved-
tægterne, hvad der sker med kredsenes midler, hvis Rottweileren bliver forbudt. Steen Søndergaard sagde, 
at det er et KOU anliggende.  
 
Kørsel. Der var en drøftelse af kørselsgodtgørelse. Der er udbetalt ca. 250.000 kr. i 2011, hvilket er en stor 
udgift for klubben. Der blev udvekslet synspunkter, så som at der skal honoreres for kørte km., men samti-
dig også, at man naturligvis ikke kan kræve kørselsgodtgørelse af ikke kørte km.  
 
 


