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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 16.01.2017 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. 

   

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance OK 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling 
DKK beder om ca. antal medlemmer, ca. 532. 

V. Orientering fra kasserer Betalinger kommer ind på medlemskab, betalingsfrist d. 

14/1. Rykkerskrivelse sendes ud til d. 1. februar. Der kan være fejl i Winkas, så ikke 

alle har modtaget. Der lægges en rykker ud på hjemmesiden CH. 

Winkas kontoudtog/regnskab sendt til HB på mail. 

VI. Bladet – Deadline for bladet, besked til Mia. Generalforsamling skal med i næste 

blad. Bladet skal være ude primo marts, Mia deadline midt februar. Regnskab 

lægges på hjemmesiden senest 2 uger før. KK får print af indkaldelse til 

Generalforsamling, samt print af regnskab fra hjemmesiden. 

Kalender er opdateret og ajour, i blad og på hjemmesiden. 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Har haft mødet, der blev produceret et oplæg til nyt 

Avlsgodkendelsessystem. Der er fremkommet nogle mindre rettelser og 

kommentarer. CH tilretter dokumentet i denne så det kan præsenteres på 

Fællesmødet. Efter dialog på fællesmødet besluttes det endelige dokument i 

AU og HB hvorefter det sendes til DKK. 

b) MT – Ingen kommentar 

c) BHR (UDD) – Kører rigtig fint med ekspertpanel, har annonceret på 

Facebook, PH-udvalg starter op. IPO træningsweekend på plads. Kontrakt til 

Holdleder og VM hold er ved at være på plads. RJ har fået log-in til 

hjemmesiden, således at resultater kan lægges ind. Deltager med udenlandske 

prøver/resultater, skal selv indgive til DKK og betale.  

RJ sender en mail til Jytte om at hjemmesiden er ok nu. 

d) Opdræt – På seneste møde blev der lavet inddata til avlsgodkendelsessystem – 

datoer til MB arrangementer blev konfirmeret. Arbejdsgruppen 27 har afholdt 

møde vedr. arrangementer, som alle er bemandet. Sjællands arrangementer er 
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flytte til Blovstrød – Janny. Datoer er på hjemmeside. Der arbejdes med 

tilmeldings proceduren. 

e) UU – Har haft møde i december, der er 2 udstillinger fastlagt. Fyns Rottweiler 

Klub har dobbeltudstilling 6-7. Maj og Hovedudstilling d. 9. september. Stine 

Bertelsen har trukket sig fra udvalget, vi takker mange gange for hendes store 

indsats. 

f) IFR – Der sker meget i IFR, følg med på deres hjemmeside. 

g) Lokalforeninger –  

VIII. Sager til behandling 

Generalforsamling – Anbefalinger og stillere, HF laver udkast og 

arbejdsfordeling til det praktiske omkring GF. Der er opstillet 3 kandidater. 

Der skal vælges 2. Kandidater laver selv præsentation. 

Fællesmøde – Forberedelse, hvem gør hvad? CH laver PowerPoint og kører 

mødet. HF sikre lokaler og forplejning.  

JLPP – Opgave med at finde den danske RKD holdning til dette gives til 

opdrætterudvalget som melder tilbage til avls udvalget - CH. Yderligere 

information findes på IFR’s hjemmeside. 

IX. Fremtidige møder 

13.02.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

13.03.2017 kl. 17.00 -  Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro) 

 

 

X. 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 

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 

 

 


