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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 23.10.2017 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. 

 

FRAVÆRENDE: Henrik Fuchs 

   

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance  
DKK korrespondance vedr. undersøgelse, afventer svar fra DKK. 

Vedr. størrelse på hundebur, PL afgiver svar. Ingen lov, det er en personlig 

vurdering, man skal bruge sin sunde fornuft og evt. henvende sig til DKK. 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling 

Afholdelse af arrangementer, forslag om betaling til kredsen, som motivation, 

yderligere info kommer senere.  

V. Orientering fra kasserer  

Regnskab udsendt til HB. 

Fejl i Winkas med 5 familiemedlemskaber er kun gået til RKD, der er ikke betalt for 

medlemskab til kredsen og kan ikke rettes. Winkas går ned hver gang. Frede og Jan 

hjælper med dette. 

VI. Bladet  

Mia sender noget til IFR bladet vedr. hovedudstillingen 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Intet nyt 

b) MT – Intet nyt. 

c) BHR (UDD) – Afholdt Spor DM, gik fint. Uli var prøveleder, og ellers stod 

Rikke for det. Med tak til køkken, Svend og Anne Grethe. 

Udtagelse i Ribe v/kreds 21 Svend og Anne Grethe d. 18-19. november 2017. 

Ishøj har tilbudt at afholde en udtagelse eller andet inden for de næste par år, 

rigtig positivt. 

Problemer med at folk melder til i sidste øjeblik, hvilket gør det rigtig svært at 

planlægge. Fremadrettet skal sidste tilmeldingsfrist rykkes, så BHR og 

arrangements ansvarlige har en chance for at planlægge og købe ind. 

Der er lavet en styregruppe vedr. VM som går i gang med planlægning. 
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Det overvejes om vi skal gøre mere for, at slå prøver sammen i klubberne eller 

inviterer andre kredse til at deltage. Bruge den fælles BHR kalender, så man 

ikke kun står med 2-3 deltagere. 

d) Opdræt – Referat fra opdræt. Der arbejdes på en ny JLPP til DKK, som så skal 

godkendes, med uddybende forklaring. 

Hvalpetester der arbejdes på listen. 

e) Arbejdsgruppen MT – Håber gruppen fortsætter og evt. udvidet. Forslag til 

datoer i 2018, 1 AK på Fyn og måske på Sjælland, samt fortsat i Skive 

f) EU – Mangler 2 personer, da der kun er 1 tilbage i udvalget. 

13. Januar juleudstilling, Hollandsk Dommer Frank… 

Ishøj vil rigtig gerne afholde en udstilling i 2018, meget glædeligt, afventer 

nærmere om årstid. 

g) IFR – Aktiv bestyrelse, spændende blad. En avlsforening, hvor det ikke bare 

er for sjov 

h) Lokalforeninger – RKD Roskilde har afholdt stiftende Generalforsamling. 

Kredsene skal oplyse deres kontaktoplysninger, vi mangler fortsat referater fra 

nogle af kredsenes Generalforsamlinger.  

Der er fortsat kredse som ikke har fået deres penge for sidste år, da de har 

valgt ikke at besvarer mail fra SC med konto numre. HF har overtaget.  

VIII. Sager til behandling 

a) Ny E-mail – dato, system lægges op på en testserver.  

b) Fællesmøde/Dommerseminar 20.-21. Januar. Indbydelse kommer meget snart. 

c) Kassere posten – Medlemskartoteket trækker hår ud, folk skriver og skriver, 

nogle får ikke betalt, eller det er ikke synligt hvor pengene er fra og hvilken 

kreds det vedrører, systemet er alt for tungt. Winkas fungerer ikke ordentlig, 

der skal findes en nemmere løsning. Og det kan ikke gå for stærkt med at finde 

et nyt system i stedet for Winkas. CH/HF arbejder videre med sagen. 

d) Instruktør kursus – Afholdelse af 3 weekender inden udgangen af maj 

måneder, 2 fra hver kreds inviteres for klubbens regning. CH og HF arbejder 

på dette. 

 

 

IX. Fremtidige møder -  

20.11.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

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 
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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 

 


