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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 15.05.2017 kl. 17.00 på Fjelsted Skovkro 

 

 

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. 

 

FRAVÆRENDE: Britta Nørrekjær 

   

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 
OK 

V. Orientering fra kasserer  

Nye medlemmer får et rekv. nr. til indbetaling. 

Personer på kredsene inde på hjemmesiden, mange er ikke opdateret, så Kredsene 

har ikke fået deres penge. Kredsene bedes henvende sig retur med opdatering af 

deres oplysninger. 

Frede har tilbudt at hjælpe med et nyt indbetalingssystem, det vil vi meget gerne 

tage imod. 

HF ønsker de forskellige konti slået sammen til en konti. SC flytter over 
HF ønsker regnskab tilsendt til HB 14 dage før bestyrelsesmøderne. SC fremsender 

VI. Bladet  

Mia efterlyser kontaktpersoner i kredsene, se under VII. g) Lokalforeningerne. 

Bladet læsbart på nettet på små enheder, Mia kontakter dem der køre det for os, 

ellers kan hun få det igennem CH. 

Annoncepriser ¼=250,- ½=500,- 1=800,- Side 2=1.000,- kan forhandles. Der må 

ikke annonceres på forsiden. 

BHR og Eksteriør udvalget finder en fælles oplag til næste møde. 

Bladets deadline udsat til 13. juni, Mia bedes rette inde på hjemmesiden 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – punkter nedenfor.   

MT – Er ikke længere udførende – det er arbejdsgruppen MT hvor MT er 
repræsenteret og har opgaven med at bemande arrangementer. 

Mt har rollen med at vide noget om mentalbeskrivelsen. Vil meget snart tage 

kontakt til OU for at tale om en eventuelt ændring af mærker. Alle beskrivere 
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er nu en del af DKK’s team for beskrivere eller udvidede beskriver (= 

mentaltestdommer). MT stiller en repræsentant til en arbejdsgruppe i DKK 

omkring den udvidede mentalbeskrivelse. Vi er forsat med i DKK’s 
pilotprojekt. Vi mangler at betale kr. 5.000 til DKK for uddannelse 

 

b) BHR (UDD) – Afholdt DM i Weekend i Nakskov, Nakskov gjorde det rigtig 

flot. 15 stillende hunde/føre og stort publikum. HF og RJ var der og absolut 

godt tilfredse. 

Skrevet til alle kredsene, hvem vil hjælpe med midler, sponsorater, 

arrangement, kun 1 person har svaret. Ingen kredse har haft lyst til at byde 

ind. 

Instruktør uddannelse, hvordan kommer vi videre?  

SC laver et kommissorium til hvordan UDD skal fungerer og sende til HB for 
input og kommentar inden d. 1/6. 

c) Opdræt – Meget aktive og vil gerne deltage.  

Arbejdsgruppe har arrangementer på plads, ny lister med navne og steder 
lægges ind på hjemmesiden. 

d) EU – Udstilling i Odense. Hjørring i august, Sydjydsk dobbeltudstilling i 

september. Ingen sjællændere har budt ind. Hvis ingen byder ind på 

juleudstillingen, vil Fyn muligvis hjælpe til. 

Merete Andersen og Uli Nomis starter dommeruddannelse til oktober. 

e) IFR – Så snart CH får referatet fra IFR vil der komme et lille stykke på dansk 

på hjemme siden. CH orienterede meget kort at ADRK nu er fuldt med i IFR 

igen på samme betingelser som alle andre lande. Der blev vist lidt om 

racestandard. Det blev aftalt at CH kan indkalde RKD’s dommere og beskrive 

til en dialog om racestandard. Planen er at HB derefter får en præsentation og 
efterfølgende udvalg og opdrættere.  

f) Lokalforeninger, mangler referater af General Forsamlinger. Kreds 21, 

Hjørring, Randers, Frederiksholm er de eneste som har afleveret 

Mangler opdatering af kontaktpersoner og mails. Der skal laves en procedure, 

så oplysninger passer. SC henvender sig. 

CH lægger ind på hjemmesiden, at vi efterlyser referater, navne og 

kontaktpersoner. 

Hvor mange aktive kredse har vi. 

Mangler lokalforeningernes vedtægter/referater fra generalforsamlinger 

VIII. Sager til behandling 

a) Generalforsamling – punkter til drøftelse 

HF svarer EB 

Næste års Generalforsamling, dato skal ændres, HF undersøger mulige datoer 

og vender retur til HB. 

b) Ny type medlemskab 

Medlemsgebyr som kun giver adgang til evt. 10 gange/1 kursus. (Evt. tegne 

en separat forsikring) Det kræver en generalforsamlings beslutning. Evt. 
passivt medlemskab.  

c) Kennelliste på hjemmesiden, CH giver opgaven med at lave en liste til 

opdrætter udvalget, listen skal kun indeholde de som er medlemmer. 
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d) Nye regler for Avl. HB diskuterede avlskrav på importerede hunde, der skal 

indføres særlige regler for ”Guldstambogs Hunde, hvor Tysk GK, Norsk FA, 

Svensk Korad og Tysk EZA ikke skal være nødvendige at tage om, som 
dansk AK. CH skriver dette til DKK og involverede udvalg. 

e) Hvalpetest – CH oplæg / opgave sendes til opdrætterudvalget 

f) Mailkorrespondance beslutninger, 3 dage stiltiende er det samme som accept i 

HB.  

g) Evt. Hvem kan kontaktes vedr. hvad. Skal ligge på hjemmesiden. Det skal 
aftales i HB og med udvalg hvem der kontaktes om hvad og løser opgaverne. 

Punktet blev desværre udsat – så der lægges ikke umiddelbart noget på 

hjemmeside.- 

 

 

IX. Fremtidige møder -  

19.06.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

14.08.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

25.09.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

23.10.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

20.11.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

11.12.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

15.01.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

12.02.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

12.03.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted 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 

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 
 

 

 


