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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 11.12.2017 Fjelsted Skovkro kl. 17.00 

 

 

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, Henrik Fuchs med på telefon 1 time. 

   

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 

Intet 

V. Orientering fra kasserer OK 

VI. Bladet  

Datoer 2018/CH sørger for diverse 

Nyt Logo - Konkurrence i næste blad 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Intet p.t. 

b) MT – Helle Pia Rosendal har trukket sig. Klubberne som er med i DKK 

udvidet mentalbeskriver udvalg. Har fået kontakt med Nordisk Kennel Union 

om evt. gensidig accept af hvert lands mentaltest. 

c) BHR (UDD) – 2 nye medlemmer, Jytte Myer – Anne Grethe Corvinius, 

Sekretærbasis. Godkendt 

Alle udtalelser er væk, Køge d 24 marts og DM i Odense 5-6. maj, VM 

udtalelser i Ishøj. Så arrangementer er booket.  

Ribe gik godt – Fungerede praktisk – både konkurrence og beværtning.  

VM planlægning er gået i gang. Henvendelser fra folk som ikke ville. Fyn er 

spurgt om de er interesseret og de har godkendt. 

Styregruppemøde, HF, Henrik Neuman, Helle Karkov, Lenett, Martin Hasager 

og RJ. Har fundet en dato, godkendt 18-21 sept 2019. Odense Atletik Stadion 

har accepteret. Der er lavet en dommer liste, figurant liste (8 pers). IFR skal 

godkende dato og dommer. Træning af figuranter i løbet af 2018 bla. til DM.  

Der er søgt om økonomisk oplæg fra Reklamefirma. 

Ansøger om spor VM og Udstilling for Rottweiler sammen med IPO 2019 
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VM. 

Brutto trup, inviteret de hunde ekvipager som skal op i 2019, dog er det bare et 

tilbud, resultaterne er fortsat det afgørende. 

d) Opdræt – JLPP ansøgning DKK – CH arbejder fortsat på en færdig indstilling 

Hvalpeliste er ikke eksisterende længere, folk bruger den ikke, dette er en 

misforståelse, det ville være god reklame til de mange som efterlyser 

opdrættere. Også selvom hvalpene er solgt, så bliver folk opmærksomme på 

det. 

Opdrætter liste kan evt. overvejes. 

e) Arbejdsgruppen MT – holdt møde, lavet en liste over bemandingsplan, er 

godkendt med små ændringer. 

Alle datoer er på plads. Opgaver fordelt. 

AK/UHM kredsen får et fastansat beløb af HB pr. arrangement til dækning af 

div. Udgifter. 

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

Juleudstilling i Januar på Fyn – Bliver fast Nyborg fremover, så længe ingen 

byder ind af sig selv. 

D. 21. April udstilling på Fyn 

D. 11-12. August Hovedudstilling evt. dobbeltudstilling Ishøj 

Mangler igen andre som også vil udstille, det er rigtig synd, da det med lidt 

fodarbejde lønner sig rigtig godt. 

2019 har RKD 75 års, dette fejres med  dobbelt udstilling på fyn evt. 

weekend før/efter VM 2019. Evt. H.C. Andersen brand. 

UN/CH tager en snak omkring dommervalg 2018-2019. 

f) IFR – World shows – Brugsdel IPO IFR Championship, World show 2019 

Kina 

IFR er en rottweilerklub. Skrevet til samtlige klubber i verdenen. Ud fra svar 

udfærdiges en hitliste med A, B og C kategorier. Highly manage, opdrætter – 

udstilling, brugs og avlsgodkendelser tages med i betragtning. 

Dokumentations – kvalitetskontrol. Dommerseminar afholdes i forskellige 

lande, Januar 2018 i Danmark, hvordan vi godt kan tænke os i Danmark 

Rottweileren er blevet World Wide og ikke kun i Europa og dette er IFR’s 

arbejde. 

World Show i Argentina i 2018 

Korrupte dommere er i fokus 

g) Lokalforeninger – OK – Ny Kreds 6 - Roskilde 

VIII. Sager til behandling 

a) Klagesag –HF. Mangler informationer omkring klagesag, udsætter til næste 

møde. OK 

b) Flytning af medlemskab SC OK 

c) Medlemslogin til web sider/HF – Findes allerede. Vi skal overveje hvad og 

hvordan det skal fungerer, bladet. CH sender materiale fra en anden udbyder, 

HB/HBSUP skal overveje indtil næste møde. OK 

d) Flytning af E-mail system/HF 

e) Generalforsamling/Hvem på valg, bladet/HF  

f) Oplæg til 2018 Budget/HF Oplæg til produktkatalog HF arbejder videre 
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g) Økonomi og medlem system klubber/HF Flyttet til Economic, SC skal have 

undervisning af HF, men umiddelbart virker det. Finder selv en dato. 

h) Regler vedr. e-mail. Private mail skal ændres, så kun tillidsposterne har en 

rottweiler.dk mail. 

i) Køge Kredsen – HF påtager sig lærlingejobbet og maden. 

j) Fællesmøde, tjek om der er noget vi mangler at tilføje til fællesmøde 

HB+SUP. Inddata sendes til CH 

k) Dommere kan diske en hund uden at blinke, skal det overvejes om hunden 

skal have mulighed for at stille til en væsen test. SC 

IX. Fremtidige møder   
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 

2 Facebook – ny gruppe RKD (officiel – ej til tjat)     UN 

3 Kommunikation – politik / strategi      RJ 

1 Regler for – Rottweiler mail       HF 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 

2 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk)     SC/RJ 

1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer    HF

Wall of Fame på årets hund Udstilling/BHR på hjemmesiden 

 


