
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Dagsorden HB møde d. 07-07-2014 kl. 20:00. 

Sted: Telefon møde 

 

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste HB møde. 
Godkendt 

2. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen 
Der har ikke været nogen beslutninger på mail siden sidste møde. 

3. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.   
Kort orientering fra formanden.  

4. Klubblad. 
Intet nyt. 

5. Regnskab og økonomi(Budget/regnskab/antal medlemmer). 
Morten og Henrik vil snarest holde et møde med klubbens revisor Frede ang. det nye IT/ 
regnskabsprogram. 

6. Etik og Moral fortsat fra sidste møde. 
Punktet udsættes til næste møde. 

7. IFR 
Carsten laver et kort notat omkring samarbejdet mellem IFR og ADRK. 

8. Orientering fra HB kontaktpersoner. 
9. AR (Merete) 

AR´s medlemmer har alle trukket sig. 
Vi skal have lavet et takkebrev(Merete skriver dette) + skrive i bladet og på 
hjemmesiden(Carsten skriver dette). 
Datoer for planlagte AR arrangementer: 6+7/9 /AK – MB) – 27+28(MB) begge på Fyn. 4/10 
(MB) Sjælland. 
Der tages kontakt til Fyn ang. disse arrangementer, om de fortsat vil være behjælpelige 
med bl.a. forplejning. 



Merete taler med Ulla omkring de planlagte arrangementer, hvem er tilmeldt, hvor og 
hvornår. 
Britta sørger for at AR´s trailer bliver hentet hos Bettina. 
Merete henter de ting der står hos Ulla. 
Henrik sørger for, at de ting der står hos Kirsten bliver hentet. 
Carsten laver et skriv til hjemmesiden. 
Der diskuteres emner til et nyt AR. 

10. MT  
Mikael har trukket sig fra MT.  

11. UU  
D. 19/7 afholdes første møde omkring Skandinavien Klubsieger/ IPO Championship 2015. 
Mødet afholdes i Midtjylland. 
Arrangementet må ikke give underskud, HB godkender budget samt aftale om evt. tilskud/ 
fordeling af overskud. 
Følgende deltager på mødet: 
Britta og Merete som tovholdere for HB. 
Trine og Helle BHR. 
Jacob, Michael junior, Michael Edlich UU. 
Martin Kreds 31. 
Ib Kreds 17. 

12. BHR/UDD (Morten) 
12A. VM 2014(holdleder, kontrakter, sponsorer osv..). 
Der er styr på holdleder og tøj til holdet. BHR udarbejder en kontrakt til deltagere og 
holdleder. 

13. Lokalforeninger  
Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra Sydjysk mhp. overdragelse af diverse midler. 
Derimod har Sydjysk valgt at afholde ekstra ordinær GF, efter at kredsen er sat i bero. HB 
kan ikke anerkende denne GF og erklære den derfor ugyldig. 
Carsten laver et skriv til alle kreds 21 medlemmer + bestyrelse omkring ovenstående. 
Henrik sørger for at brevet sendes til alle medlemmerne.  

14. Pressetjenesten 
Ingen nye sager. 

15. Evt. 

Merete har sørget for blomster fra RKD til Orlas begravelse. 

 

 


