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Nyt fra RKD

RKD Generalforsamling 2022

Indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
søndag den 13. februar 2022 kl 12.00
Øksendrup forsamlingshus, Øksendrupvej 23, 5871 Frørup
DAGSORDEN
Valg af dirigent
Supplerende valg til bestyrelse
- 2 bestyrelsesmedlemmer
- 2 suppleanter
Afstemning om nye vedtægter – afstemning blandt fremmødte
Der er indkommet fire kandidater som opstiller til valget
Forslaget til nye vedtægter har nu været tilgængelig i over et år. Hvis du har kommentarer, forslag eller andet bedes du sende dem til HB inden 1. november 2021
-----------------------------------Indkaldelse til ordinær generalforsamling
søndag den 10. april 2022 kl 12.00
Tårnborg forsamlingshus, Frølundevej 50, Frølunde, 4220 Korsør.
DAGSORDEN: Efter gældende vedtægter.
Indkomne forslag som skal behandles på generalforsamlingen samt kandidater som ønsker at
stille op til hovedbestyrelsen skal være klubbens formand i hænde inden den 01.01.2022
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Indkaldelse til lokale generalforsamlinger
Formand:Tina Mie Mortensen
Gormsvej 2, 3300 Frederiksværk
Mobil: 21 92 52 60 Mail: Tina.M.Mortensen@outlook.dk
Næstformand / Brugsrådkontakt: Preben Kühle Mortensen
Bavnager 47 3310 Ølsted Mobil: 40867284 Mail:cbpm@webspeed.dk
Træningsplads: Ny Mårumvej 214, 3200 Helsinge
kreds01@rottweiler.dk
www.rk01.dk

Generalforsamling:

Formand: Alan Damberg
Flintehøjen 3, 3600 Frederikssund, tlf. 27 20 94 52
Brugsrådkontakt: Janny Møller
Nordvanggårdsvej 28, 3460 Birkerød, tlf. 30 38 02 87
Træningsplads: Blovstrød Teglværksvej 12, 3450 Allerød
Kreds02@rottweiler.dk
www.rkd02.dk
Træningsgebyr helårligt kr. 800.

Frederiksholms Rottweilerklub (kreds 02) indkalder herved til generalforsamling tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19.30 i klublokalet ved
træningspladsen i Slangerup, Hørup Skovvej.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen. Forslag kan
ikke alene fremsendes på elektronisk medie.

Indskrivning sæson 2022:
Indskrivning for alle hunde til sæson 2022 foregår lørdag d. 12.
februar kl. 9.00 hos Søren dvs. Bjellekjærvej 24, Veksø. Husk vaccinationsattest, evt. stambog samt kvittering for betalt udvidet
hundeansvarsforsikring . Ved kredstilknytning 02 i hovedklubben er
træningsgebyret helårligt kr. 800 ellers kr. 900.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Hårlev den 26. December 2021
Stevns Rottweilerklub indkalder herved til en ordinær generalforsamling søndag den 6. marts 2022 kl. 12.00 i klubhuset
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af minimum 2 stemmetællere.

3.

Valg af referent.

4.

Protokol over seneste generalforsamling.

5.

Formandens beretning.

6.

Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

7.

Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle ekstra kontingenter for indeværende år.

8.

Valg til bestyrelsen.

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.

Indkomne forslag.

11.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest den 13. februar 2022.
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med
betalt forfaldent kontingent.
Medbring bevis for medlemskab (i form af bankudskrift el. kvittering)
På bestyrelsens vegne,
Formand Brian Sejberg
(Kopi af denne skrivelse er ligeledes fremsendt til Rottweilerklubben Danmark)
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Indkaldelse til lokale generalforsamlinger
Indkaldelse til generalforsamling i Torslunde-Ishøj Rottweilerklub.
Vi afholder generalforsamling søndag d. 20/2-2022 kl. 12:00 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægter
Formand: Tanja Callesen Persson
Telefon: 26580580
Email: Tunjac@gmail.com
www.rk5.dk
Træningsplads: Torbens Vænge 8, Ishøj Landsby, 2635 Ishøj.

Formand: Lene Søndberg
Fledskovvej 34, Nr. Vallendrød, 4340 Tølløse, tlf: 59 18 69 12
Brugsrådskontakt: Jan Skovgaard
Engdraget 9, 4330 Holbæk, Tlf: 40 28 90 05

Indskrivning sæson 2022:
Indskrivning for alle hunde til sæson 2022 foregår søndag d. 6. februar kl. 10.00-12:00 i klubhuset. Husk vaccinationsattest, evt. stambog samt kvittering for betalt udvidet hundeansvarsforsikring .

Holbæk Rottweilerklub (kreds 07) indkalder hermed til generalforsamling
søndag d. 20/3 kl. 10 i klubhuset Kundby Stadion, Solbjerggård 2, Kundby, 4520
Svinninge.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 4 uger inden
generalforsamlingen. Forslag kan ikke alene fremsendes på elektronisk medie.

kreds07@rottweiler.dk
www.holbaek-rottweilerklub.dk
Træningsplads: Kundby Stadion, Solbjerggård 2, 4520 Kundby

Formand: Kasper Nielsen
Ttlf. 51914031 / fynsrottweilerklub@hotmail.com
BHR kontakt: Calle Hansen
Udstillingskontakt: Uli Nomis
Træningsplads: Åsumvej 390B, 5240 Odense NØ, Indkørsel ved haveforeningen,
fortsæt til vejen slutter, drej til venstre, så har du klubhuset ret forude.
kreds11@rottweiler.dk 		
Træning:
www.fyns-rottweiler-klub.dk
Mandag 19.00-20.00 – Specialhold
			
Torsdag 19.00-20.00 – Familiehold
1. søndag i hver måned holdes der
19.00-20.00 – Selvtræning
hundeførermøde kl. 12.00.
20.00- ?
Gruppe C
			
Søndag 10.30-11.30 – Hvalpehold
			11.00-12.00 – Prøvehold
			12.00- ?
Gruppe C
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Indkaldelse til generalforsamling i Fyns Rottweilerklub
Torsdag, den 3. marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset, Åsumvej 390 B, Odense
Forslag skal være formanden Trine Albertsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Det vil sige senest
den 3. februar 2022. Forslaget kan sendes via elektronisk medie til fynsrottweilerklub@hotmail.com, forslaget er
modtaget når du får en mail retur fra formanden om, at forslaget er modtaget. Forslaget kan også gives personligt til formanden.
På valg er Kasper Nielsen, Ellen Andersen, Julie Vemgaard Hansen, Carl Erik Hansen og Sanne Hansen.
Valg af dirigent
2) Valg af to stemmetællere
3) Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves
4) Formandens beretning
5) Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
6) Fastsættelse af kontingent:
a) Bestyrelsen foreslår et grundkontingent på kr. 50.- indtil 31. december 2023. Dette grundkontingent bliver betalt til RKD i forbindelse med alm. kontingent.
b) Bestyrelsen foreslår et træningsgebyr på kr. 600,- Træningsgebyret giver ret til holdtræning m.
instruktion, tilmelding til kurser/foredrag,
hvalpemotivation og anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i perioden fra 01/01 2023 - 31/12-2023.
c) Bestyrelsen foreslår et træningsgebyr på kr. 400,- Træningsgebyret giver ret til holdtræning m.
instruktion, tilmelding til kurser/foredrag, hvalpemotivation og anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i
perioden fra 01/08-2023 - 31/12-2023.
d) Bestyrelsen foreslår et træningsgebyr på kr. 150,-. pr. person som giver flere medlemmer af
samme husstand ret til holdtræning m. instruktion og anvendelse af foreningens træningsrekvisitter i samme
periode som det første betalende medlem af husstanden har erlagt træningsgebyr for.
7) Indkomne forslag
8) Valg af bestyrelse.
- På valg er Kasper Nielsen, Ellen Andersen, Julie Vemgaard Hansen, Carl Erik Hansen
og Sanne Hansen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Uddeling af årspokaler m.v.
11) Eventuelt

Indkaldelse til lokale generalforsamlinger
Formand/Brugsrådskontakt: Helle Andersen
Tlf. 40 95 32 42 - mail: fairmoors@gmail.com
Træningsplads: Linåtoften 20B, Linå, 8600 Silkeborg (ved siden af idrætsforeningen)
kreds17@rottweiler.dk
www.rk17.dk
Træningstider:
Tirsdag fra kl. 19.00 - selvtræning
Søndag fra kl. 09.00 - selvtræning
Der bliver løbende oprettet hold i kredsen, hvalpehold, hyggehold og FP-hold. Hold
øje med hjemmesiden, hvor opstartsdatoer vil fremgå.

Kreds 21 Ordinær GF iflg. Mønstervedtægterne, afholdes torsdag
d. 17/3 kl 19.00 på Skærsøgårdvej 5, 6600 Vejen.

Formand: Formand, Flemming P. Lasson
Næstformand, kasserer, sekretær, Pernille Lasson
Kontaktmail kreds 21, plasson@profibermail.dk
Træningsplads:
Skærsøgårdvej 5, Veerst, 6600 Vejen
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Indkaldelse til lokale generalforsamlinger
Formand:Christopher Bruce
Tlf. 30 16 79 03 - mail: kontakt@kogerottweilerklub.dk
Brugsrådkontakt: Katja Dahlgaard-jalsing
Træningsplads: Bregnegårdsvej 2C, 4600 Køge. Bus nr. 121 kører lige til døren, og det
er tilladt at have hund med i bussen. Vi har lys på banen og gode toiletforhold.
kreds23@rottweiler.dk
www.kogerottweilerklub.dk

Formand: Aksel Juul
Tlf.: 20 20 02 75
E-mail: ajuul57@gmail.com
Træningspladsens beliggenhed:
Bøgelundsvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV

Formand: Martin Hasager
Tingvej 10, 7800 Skive, tlf. 20 25 00 42
Kasserer: Jesper Svenningsen
Hostrupvej 27, 7860 Spøttrup
Brugsrådskontakt: Martin Hasager, martin@rottweilers.dk
Udstillingskontakt: Merete Andersen, rottweiler@opperby.dk
Træningsplads: Jegstrupvej 10, 7800 Skive
Årligt kredskontingent: kr. 100,-
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Kandidater til Hovedbestyrelsen RKD
Bente Koch
Jeg hedder Bente Koch, jeg er 56 år og bor i Roskilde.
På opfordring har jeg valgt at stille mit kandidatur til rådighed til den kommende ekstraordinære
generalforsamling og igen til den ordinære generalforsamling i 2022.
Jeg har haft rottweilere i mere end 30 år – og faktisk mødt min husbond Steen i Rottweilerklubben for
mange år siden :)
Jeg har haft både hyggehunde og træningshunde, men altid gået meget op i racen, både med det mentale
og det eksteriørmæssige.
Jeg synes, at Rottweilerklubben er en vigtig brik i arbejdet for at bevare vores race og at der både i
Hovedklubben og i lokalklubberne gøres et rigtig godt stykke arbejde.
Jeg har selv størst interesse i brugshundetræning, men synes, at det er vigtigt, at forskellige interesser i
vores race bliver repræsenteret i klubben.
Jeg vil arbejde for et tættere samarbejde i og omkring Hovedbestyrelsen, dvs. også i lokalklubberne synes
jeg, at der er potentiale for at arbejde mere på tværs, fx med fælles træning, deling af arrangementer mv.
Jeg synes, at det har en stor værdi at mødes på tværs og jeg har deltaget i mange gode arrangementer i
forskellige lokalklubber.
Herudover vil jeg også arbejde for, at bestyrelsesarbejdet bliver mere tydeligt for medlemmerne og at
medlemmerne inddrages i enkeltopgaver.
Med min juridiske baggrund mener jeg, at jeg kan være med til at styrke vores forening.
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Kandidater til Hovedbestyrelsen RKD
Karin Lynge Strømholt Nielsen
Lidt om mig: Jeg bor i Stouby på juelsmindehalvøen med min kæreste og vores 2 børn, min rottweiler
Færdig og 3 katte.
Jeg er 40 år og arbejder til dagligt som eksport koordinator, men har tidligere arbejdet med regnskaber
og bogføring i landbruget.
Har de sidste små 2 år været kasserer i Kreds 17 Midtjylland, hvilket jeg synes er sjovt og spændende.
Jeg har haft rottweiler siden 2010 og brænder for racen og arbejdet der er omkring dem.
Jeg stiller mit kandidatur til rådighed både her til den ekstraordinære generalforsamling men også til den
ordinære generalforsamling i 2022.
Bliver jeg valgt til en post i bestyrelsen ønsker jeg specielt at bidrage med min viden indenfor økonomi.
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Kandidater til Hovedbestyrelsen RKD
Michael Jeppesen
Mit navn er Michael Jeppesen, og ønsker at opstille til hovedbestyrelsen.
Jeg er 37 år og har haft rottweiler siden jeg var helt lille. Mine forældre havde rottweilere og siden 2008 og
frem til i dag har jeg været den heldige ejer af 6 forskellige rottweilere. Jeg er pt i gang med at uddanne
mig til eksteriørdommer under DKK og sidder som formand for eksteriørudvalget i RKD.
Jeg bor i Roskilde med min kone Lisbeth og vores to børn. Vi har opdrættet 4 kuld dejlige hvalpe, men vi
må nok erkende at vores passion ligger i brugstræningen og i særdeleshed i udstillingen, så det er der vi
pt bruger vores energi.
Jeg opstiller til HB for at være med til at synliggøre RKD, HB’s arbejde og forhåbentlig gøre RKD til en
klub som man ønsker at være medlem af, og på sigt kan drage fordel af at være medlem af.
Kredsene skal inddrages noget mere, og være en aktiv del af alle rottweiler ejeres hverdag, de skal være
det naturlige valg, når man som ny hundeejer leder efter steder at træne, socialisere sin hvalp eller bare
søger hjælp af ligesindede.
Opdrætterne skal have mulighed for at udnytte den berøringsflade som hovedklubben har, vi skal være
mere aktive i at hjælpe i søgningen efter familiens nye bedste ven, vi skal tilbage til at være bindeleddet
mellem nye, som gamle hundeejere, i deres søgen efter, eller promovering af arbejdet med deres hunde.
Jeg håber I vil tage godt imod mit kandidatur og vil se frem til nogle spændende år med mange udfordringer,
som jeg vil se frem til at være med til at løfte.
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Kandidater til Hovedbestyrelsen RKD
Christopher Bruce
Jeg, Christopher Bruce, har på opfordring takket ja til at stille op til hovedbestyrelsen. Jeg er 40 år og
har haft rottweiler gennem de sidste 16 år. Jeg bor i Bjæverskov på Sjælland med min familie. Jeg er
selvstændig og arbejder til daglig med udvikling og test af ny medicin til mennesker.
Siden ultimo 2011 har jeg haft fornøjelsen af at have min daglige gang i Køge Rottweilerklub, kreds 23,
hvor jeg har trænet min nuværende rottweiler samt været en del af dennes bestyrelse siden 2012 som
næstformand og som formand siden 2015. Det seneste år har jeg også ageret træner på et af vores hold,
hvilket har været en lærerig og berigende oplevelse
Det har været en fornøjelse at være en del af Køge Rottweilerklub i alle år og at have været med til at
udvikle klubben til det den er i dag i samarbejde med alle vores dygtige bestyrelsesmedlemmer, trænere
og medlemmer!
Personligt elsker jeg vores race og min passion er og bliver fremmelse af vores race. Jeg har forsøgt at
gøre dette gennem mit daglige arbejde i kreds 23, ved deltagelse på Store Heste & hundedag på Roskilde
dyrskueplads samt til vores årlige forsamling mellem alle lokalkredsene.
Jeg mener at vi i lokalkredsene er til for vores medlemmer og skal forsøge at hjælpe så mange som muligt
uanset hvorfra de kommer, stambog eller ej, for jo flere rottweiler vi kan hjælpe jo bedre og stærkere vil
vores race stå i årene fremover.
Jeg ønsker at opstille til hovedbestyrelsen fordi jeg vil samhørighed på tværs af hundeejere, medlemmer
og lokalkredse. Jeg vil arbejde på at fremme værdien af hovedbestyrelsen for dens medlemmer og
lokalkredse. Det skal ske gennem dialog, ved respekt for hinanden og vores forskelligheder, samt vores
passion for vores race.
Jeg tror på, at alle har ret til at blive set og hørt og at der skal være en hovedbestyrelse for alle uanset
hvilken gren man beskæftiger sig med inden for vores race.
Jeg er af den overbevisning, at jo mere vi står sammen jo stærkere er vi og med vores fælles passion må og
vil det være muligt at kunne skabe et fællesskab hvor der er plads til alle.
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Stemmeseddel til hovedbestyrelsesvalget 2022
Der skal vælges 2 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der må
højest sættes 2 krydser på stemmesedlen og kun ét kryds ved hver kandidat. I
tilfælde af enkelt medlemskab, benyttes kun den ene stemmeseddel. I tilfælde af
familiemedlemskab kan begge stemmesedler benyttes, men så må stemmesedlerne
ikke skilles ad. Benyttes begge stemmesedler, skal begge medlemmer udfylde
afsenderfeltet nederst på deres stemmeseddel. Afsenderfeltet skal være udfyldt og
læselig. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Når medlemskabet er kontrolleret,
klippes afsenderfeltet af inden stemmeoptællingen. Dermed sikres anonymiteten.
Når stemmesedlen er udfyldt, foldes den langs den stiplede linje og limes.
Stemmesedlen afleveres ved generalforsamlingens begyndelse eller sendes i lukket
kuvert så den er klubbens revisor Janny Møller, Nordvanggårdsvej 28, 3460 Birkerød
i hænde senest d. 13. februar.

Bente Kjær Koch		

Karin Lynge Strømholt Nielsen

Christopper Bruce		

Michael Jeppesen

Kandidater er sorteret alfabetisk efter fornavn

LIM PÅFØRES HER
Hvis begge stemmesedler benyttes i tilfælde af familiemedlemskab, må de ikke
skilles ad.
Stemmesedlen er kun gyldig med udfyldt og læseligt afsenderfelt.
Navn:_________________________________ Medlemsnr:____________________
Adresse:_____________________________________________________________
Postnr.:__________________ By__________________________________________
Underskrift___________________________________________________________
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Stemmeseddel til hovedbestyrelsesvalget 2022
Der skal vælges 2 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der må
højest sættes 2 krydser på stemmesedlen og kun ét kryds ved hver kandidat. I
tilfælde af enkelt medlemskab, benyttes kun den ene stemmeseddel. I tilfælde af
familiemedlemskab kan begge stemmesedler benyttes, men så må stemmesedlerne
ikke skilles ad. Benyttes begge stemmesedler, skal begge medlemmer udfylde
afsenderfeltet nederst på deres stemmeseddel. Afsenderfeltet skal være udfyldt og
læselig. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Når medlemskabet er kontrolleret,
klippes afsenderfeltet af inden stemmeoptællingen. Dermed sikres anonymiteten.
Når stemmesedlen er udfyldt, foldes den langs den stiplede linje og limes.
Stemmesedlen afleveres ved generalforsamlingens begyndelse eller sendes i lukket
kuvert så den er klubbens revisor Janny Møller, Nordvanggårdsvej 28, 3460 Birkerød
i hænde senest d. 13. februar.

Bente Kjær Koch		

Karin Lynge Strømholt Nielsen

Christopper Bruce		

Michael Jeppesen

Kandidater er sorteret alfabetisk efter fornavn

LIM PÅFØRES HER
Hvis begge stemmesedler benyttes i tilfælde af familiemedlemskab, må de ikke
skilles ad.
Stemmesedlen er kun gyldig med udfyldt og læseligt afsenderfelt.
Navn:_________________________________ Medlemsnr:____________________
Adresse:_____________________________________________________________
Postnr.:__________________ By__________________________________________
Underskrift___________________________________________________________
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