
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB møde d. 18.05.2015 

Sted: Fjelsted Skovkro, Fyn. 

 

Indkaldt: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Britta Nielsen, Svend Corvinius og Merete Andersen. 

Tilstede: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Britta Nielsen, Svend Corvinius og Merete Andersen. 

1. Forretningsorden og kompetenceplan for HB 

Forretningsordenen er godkendt dog kommer Svend med en reformulering omhandlende 

facebook. 

2. Godkendelse af referat fra sidste HB møde(Opfølgning på sidste møde). 
Konstituering foregået. 
(gentage konstitueringen) 

3. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen(Status igangværende sager). 
Vi har behandlet sagen omhandlende suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder og vi har 
besluttet det samme som sidste år. 

4.  Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post. (mail fra Poul) 
Sender mail med svar til Poul 

5. Regnskab og økonomi 
Rette statens takst inde på RKD´s hjemmeside 
Henrik og Britta sørger for at lave retningslinjer for RKD´s takster i forbindelse med 
arrangementer. 
Klubbens revisor er i gang med at udarbejde en regnskabsinstruks for RKD. 
Vi har i HB besluttet at markedsføre det ½ års gratis medlemskab. 
En del af økonomi rapporteringen, vil være, at der hvert kvartal vil blive lavet en opgørelse 
over konti og budget. 
Der skal foretages undervisning for bestyrelsen i økonomi- og medlemssystemet. 

6. IFR 
Vi har fået en kort orientering fra IFR og afventer referat 

7. AR 
HB pålægger sig selv, at finde emner til udvidelse af AR 



Merete er i gang med at finde en dato for et seminar mellem AR og HB, der efterfølgende 
skal udmunde i et medlemsmøde, hvor medlemmerne kan ytre deres meninger. 

8.  UU 
Der skal indføres en nationskvote omkring dommervalg på de danske udstillinger med 
hovedvægten på danske dommere. 
Vi arbejder på at få min. en udstilling mere i RKD i løbet af i år. 

9.  BHR/UDD 
HB skal i samarbejde med BHR finde mulige medlemmer til udvidelse af BHR. 
Vi kan meddele, at der allerede nu, er lavet en aftale med holdleder til VM. Det er den 
samme som sidste år, Erling Olsen, og han vil være at finde til RKD´s DM d. 1. aug. 2015 i 
Ishøj. 

10.  Lokalforeninger 
Svend kontakter samtlige lokalforeninger, for at få en snak og for at forbedre samarbejdet 
mellem hovedklubben og lokalforeningerne. 

11. MT 
MT er etablerede, kommissorium og forretningsorden er på plads. Der er aftalt en samling i 
sep. 

12.  Redaktionsudvalg (status blad) 
Britta giver Matilde besked om, at vi gerne vil have hende til at lave en klumme i bladet. 

13.  IT 
Svend har fået en computer til rådighed 

14. Emner til behandling 
Intet at berette 

15. Referat fra GF 
Det forventer vi snarest, at der vil lægge til godkendelse i HB. 

16.  Evt. 

- Vi har besluttet, at vi fra gang til gang, skal lave en To do liste. 


