
             
            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

 

HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 24.10.2016 Telefonmøde kl. 20.00 Tlf. 81111213/25270101 

 

INDKALDT: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Svend 

Corvinius (kasserer), Pernille Lasson (sekretær), Britta Nørrekjær (medlem) 

Samt følgende suppleanter uden stemmeret – Rikke Johannessen, Uli Nomis. 

 

IKKE FREMMØDTE: Rikke Johannessen, Uli Nomis   

I. Godkendelse af dagsorden OK 

I.1Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

II. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance OK 

III. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til 

behandling Klage over bestyrelsesmedlem afvist af DKK. Alt hvad vi siger og 

gør, vil altid blive brugt imod os som repræsentanter for HB. CH sender et svar fra 

HB til klageindgiver. 
Info fra RKD Randers om deres ekstraordinær generalforsamling. 
DKK mangler at fremsende Juridisk Korrekt formulering vedr. næser, CH tjekker 

op på dette. 
Der skal laves et stykke papir på, hvordan udvalgene skal arbejde, kommissorie. 

HB skal ikke være styrende. Det nye forslag skal indeholde samarbejde mellem 

HB kontaktperson og udvalg. Denne første del vil være ens for alle udvalg. 

Udvalget skal som tillæg udarbejde en handlingsplan for året som indeholder 

Aktiviteter, datoer og økonomi. Denne handlingsplan godkendes i HB.  
Retningslinjer for Udstillinger (ligger på hjemmesiden) omskrives med nyt forslag. 

HF 

IV. Orientering fra kasserer Der mangler information om konto numre til 

overførelse af penge vedr. træningsweekend, Svend har rykket for svar, men hører 

intet. Kassereren fra Fyn har rykket for penge for bespisning, de skal sende bilag 

og vi betaler. Der kommer fortsat nye medlemmer, vi er ca. 540 medlemskaber. 

Nye medlemmer, skal vurderes i HB for tilsagn inden for 3 dage.  

Rikke Johannesen hjælper med udsendelse af års kontingenter. 

V. Status efter kick-off   Desværre var referat ikke sendt ud før i søndags, grundet 

misforståelse fra Sekretær, dette skulle være i orden nu. 

1) AR møde, repræsentanter d. 14. november er sidste frist.  CH laver en 

rykker. husker om datoen og hvad der skal behandles på AR møde den 

23.11.16 

2) Møde dato 1. møde i nyt AR flyttes til d. 23. november i stedet for de datoer 

som står i kick-off referat.  
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VI. Forslag til forventninger af HB repræsentant i udvalgene CH’s oplæg  

VII. Status fra udvalg 

1) UDD - Svend er frustreret over ikke at have kontakt til udvalget, men at de går 

videre til CH i stedet for ham. Hvis han får svar når han skriver, er svar tiden 

utrolig lang og der eksisterer ikke et samarbejde. Dette er ikke tilfredsstillende. 

HB har derfor besluttet at UDD fremover vil være en arbejdsgruppe. Dette er i 

øvrigt det, som var planlagt i HB’s forslag til ny udvalgsstruktur. Det nye 

udvalg vil i første omgang være bemandet med Pia Kulmbak og vil siden blive 

suppleret. CH skriver fra HB til det gamle udvalg. 

2) UU - Samarbejdet fungerer ikke og det kniber med kommunikationen i 

udvalget, PL har kontaktet udvalget, og der skal afholdes et fællesmøde, hvor 

PL deltager.  

3) Avlsrådet - Praktisk arbejde går stille og fredeligt. Tidligere avlsråd slutter d. 

23. nov hvor det nye avlsråd overtager. 

4) MT - har afholdt deres første møde, roller er fordelt, godt møde. Nyt kalender 

forslag kommer i denne uge. RKD starter det annoncerede samarbejde med 

DKK om uddannelse af beskrivere til den udvidede mentaltest. 

5) IFR - Nyt skrift kommer på hjemmeside. 17 punkter bruttoliste, kommer til at 

stå i brev, som offentliggøres, hvordan det går og de nye forhold. 

Handlingsplan.  

Argentina skal holde worldshow 2018. 
Kontakt til ADRK positiv kontakt, aftalt møde om formandskab og hvordan de 

kommer ind i IFR igen.  

Alternativ rottweilerklub i Tyskland, ser ud til at blive godkendt af FCI, så 

efter nytår er der 2 rottweiler klubber i Tyskland. IFR board har besluttet, at 

acceptere flere klubber fra samme land, hvis FCI har godkendt. 
Spørgeskema til alle rottweilerklubber om sundhed m.m. for racen, fremsendes 

til alle klubber i denne uge, resultatet fremlægges i Serbien til foråret. Et fokus 

punkt i undersøgelsen og fremlæggelsen vil være at alle lande skal have en 

form for ”Mental assesment ” (mentaltest).    

Kredsene - Intet nyt, forsøger at aftale møder, Hjørring/Ålborg i samarbejde. 

Sønderjylland forsøger at lave en træningsplads dernede, kører under kreds 21, 

fungerer det, vil de starte egen kreds. Mangler forsat en samarbejdsaftale. 

6) BHR - Britta har talt med Rikke, Køge har styr på 1. udtalelse, Bornholm har 

fået 2. udtalelse. Holstebro fik DM, DM burde ligge på Sjælland, da det sidst 

var i Skive, men ingen har budt ind.  

DM 2016 for sporhund, alle hunde gik af ved afledningen, lidt uheldig men 

deltagerne tog det pænt. 

 Evt. bog fra Fyn skal rettes til og bruges, fantastisk arbejde og godt værktøj. Kigges 

igennem og mobiliseres på hjemmesiden. Stort tak til Per og hans familie. 
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Kalenderstruktur arbejdes der på, Mia (Redaktør) vil arbejde sammen med CH om 

dette. 

Færdselsprøve og UHM i Rottweiler, p.t. refunderes gebyret for de 2 prøver, dog 

maks. 150,- for færdselsprøve + 500,- for UHM. Dette udbetales til de ansøgte til d.d. 

Fremadrettet, bortfalder denne aftale og der udbetales intet længere. 

Svend efterlyste korrekt pris på prøvehæfter, de koster rettet 100,- + porto. 

Der blev ikke nået noget på TO-DO-LISTE. 

I. TO-DO-LISTE 

Prio. Indhold        Ansvar 
1 Medlemslogin -> 2 hjemmesider -> HF arbejder på dette   HF 
2 Facebook – ny gruppe RKD (officiel – ej til tjat)     UN 
3 Kommunikation – politik / strategi      RJ 
1 Fællesmøde         CH/PL 
3 Nyt IT System (365)        HF/CH 
1 Regler for – Rottweiler mail       HF 
2 Materiale fra UU på hjemme side – afventer Kick Off   CH 
3 DKK medlemssystem – økonomisystem     SC/HF 
1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 
3 Nyt logo – ved lejlighed       RJ 
2 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk)     SC/RJ 
1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer    HF 
1 Kalender struktur på hjemmesiden      CH 


