
Rottweilerklubben Danmark 
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Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB Skype møde d. 30-09-2013 kl. 18:00. 

 

Indkaldt: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Morten Mundt, Merete Andersen og Britta Nielsen. 

Tilstede: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Morten Mundt og Britta Nielsen. 

Afbud: Merete Andersen. 

1. Godkendelse af referat fra sidste HB møde. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen. 
Intet nyt. 

3. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  
Formenden informerer. 

4. Klubblad, hvornår skal næste blad udkomme? 
Redaktøren får nogle navne hun kan kontakte ang. klubbens historie fra 1997 og frem til 
nu. Der kommer blade i december og februar, derudover laves der en indkaldelse til 
medlemmerne omkring opstilling til HB.  

5. Høring – Forslag til lov om ændring af hundeloven. 
Henrik og Carsten deltager i høringen. 

6. Regnskab og økonomi. 
Der kommer fortsat nye medlemmer, de fleste forbliver medlemmer efter gratis perioden 
er ophørt. Opdrætterne er gode til at tilmelde nye hvalpekøbere. 

7. Fællesmøde d.7/9 og 9/11. 
Råd og Udvalg skal ved næste fællesmøde fremlægge 1-3 aktiviteter som kan 
gennemføres/ er gennemført.  Råd og Udvalg skal afholde møde inden fællesmødet, så de 
har noget at arbejde med på mødet. 
Alle råd/ udvalg skal skrive noget til klubbladet om fællesmødet. 

8. Orientering fra HB kontaktpersoner. 
9. AR  

AR ønsker den nye folder skal ud med stambogen, dette godkendes. 
Britta kontakter Gitte ang. disse foldere. 

10. MT  



Der er fra udvalget på fællesmødet, lavet forslag om bid i UHM. Carsten kontakter Sten 
ang. MT film. 
 

11. UU  
Der er stor tilslutning til udstillingen i Skive 75 hunde er tilmeldt. 
 

12. BHR/UDD  
Anita Korte er kommet i BHR og Dennie Kristoffersen er kommet i UDD. 
Næste store begivenhed er det kommende VM i Spanien, Morten Mundt sørger for 
sponsortøj til holdet. 
Efter VM er der VM-udtagelse i Køge lørdag d. 16/11. 

13. Lokalforeninger  
Skive kredsen er kommet godt i gang, der er allerede en del medlemmer. HB har godkendt 

at der må oprettes endnu en kreds i Nordjylland hvor der er mulighed for at træne. 

Den versereende sag med Sydjysk, Henrik, Morten og Britta aftaler møde med kredsens 

bestyrelse. 

14. IT 
Der er bestilt 10 nye pc’er. Den nye hjemmeside er ved at blive lagt over.  

15. Pressetjenesten/ Tjenesten 
Ingen akutte sager siden sidste møde. 

16. Emner til behandling 
Ingen emner. 

17. Evt. 

HB har fået en henvendelse ang. et opslag på FB fra DMU, medlem af RKD med kontakt til 

DMU, har kontaktet foreningen, opslaget er nu fjernet fra FB.  

 

 


