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Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i  

Rottweiler Klubben Danmark 

Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19.00 

Garnisonen 38, 4100 Ringsted 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af minimum 2 stemmetællere 

4. Begrundelse for og debat om det stillede mistillidsvotum til 

HB-medlem Svend Corvinius 

5. Afstemning om mistillidsvotum 

Såfremt mistillidsvotummet bliver vedtaget, vil det ikke have nogen retslig 
konsekvens – før vedtagelsen er blevet bekræftet ved en urafstemning blandt alle 

klubbens stemmeberettiget medlemmer. 

Stemmesedler til urafstemningen skal udsendes straks efter vedtagelsen af 
mistillidsvotummet på den ekstraordinære generalforsamling og skal returneres 

senest 14 dage efter udsendelsesdagen for at være gyldig. 

Bliver vedtagelsen bekræftet ved denne urafstemning, fratræder Svend Corvinius 
straks HB, og den valgte suppleant indtræder i HB, i Svend Corvinius’ valgturnus – 

vil være på valg i 2020. 
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Ekstraordinær Generalforsamling i Rottweilerklubben Danmark 

I hovedstyrelsen har vi igennem det seneste år haft et større problem omkring samarbejdet 

med et af hovedbestyrelsens medlemmer – Svend Corvinius. 

Det er og har været vores opfattelse, at arbejde og samarbejde skulle kunne håndteres loyalt 

inden for hovedbestyrelsen. Det har vi derfor arbejdet kraftigt med. 

Nu har samarbejdsproblemerne og medlemmets generelle adfærd dog udviklet sig til et 

niveau, hvor hovedbestyrelse er nødt til at sige fra – gøre problemet offentligt – og skride til 

konkrete handlinger. 

Et flertal i HB (med undtagelse af Lonni Krarup Boris) ønsker derfor at indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling – hvor det eneste punkt på dagsordenen vil være en 

mistillidserklæring mod Svend Corvinius. Bliver en sådan mistillidserklæring vedtaget, 

betyder det, at Svend Corvinius fratages sin post i bestyrelsen og 1. suppleant indtræder i 

stedet for. Før dette kan effektueres, skal en evt. vedtaget mistillidserklæring bekræftes ved 

en urafstemning blandt alle klubbens medlemmer. 

Vi ønsker den ekstraordinære generalforsamling afholdt meget hurtigt – derfor indkaldelse, 

som et ekstraordinær Valgblad på vores hjemmeside. 

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes som indkaldt og planlagt. 

Lidt baggrund: 

Svend har i en periode varetaget jobbet som kasserer i klubben. Denne opgave har han ikke 

magtet at varetage, ligesom vi ikke har haft et opdateret medlemskartotek. Regninger er ikke 

blevet betalt rettidigt, og mailkorrespondance er ofte ikke blevet besvaret. Det har ikke 

manglet på tilbud om hjælp. På et tidspunkt valgte Svend Corvinius dog at frasige sig jobbet 

som kasserer. Opgaven var på dette tidspunkt kraftigt misligholdt. 

Svend har i en periode også varetaget opgaven som kontaktperson til klubbens kredse. Ingen 

af de opgaver og løsninger, som HB ønskede gennemført, er færdiggjort. Kommunikationen 

til kredsene er ikke blevet forbedret. Tvært imod er mange opgaver endt i direkte konflikt. 

HB var derfor bekymret for, hvilke opgaver Svend kunne varetage i bestyrelsen. Der blev 

derfor lavet en aftale om, at Svend skulle trække sig fra bestyrelsen. Dette har han dog 

efterfølgende sprunget fra. 

Senest har vi modtaget et brev fra en af HB ukendt 3. mand. Indholdet er, at kommunikation 

med Svend ikke kan foregå direkte, men kun gennem den skrivende 3. mand. En sag er, at 

Svend ved at involvere en person uden for HB klart har overtrådt sin pligt til fortrolighed, 

men det understreger også hans problem med samarbejdet. 

Vi har derfor valgt at handle, så HB igen kan blive en hel og velfungerende enhed. 

De bedste hilsner 

Hovedbestyrelsen Rottweiler Klubben Danmark 


