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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
D. 18.06.2018 Telefonmøde kl. 20.00 Tlf. 81111213 / Kode 25270101 
 

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

Corvinius (kasserer), Pernille Lasson (sekretær), Lonni Kyed (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 
Intet siden sidst 

V. Orientering fra kasserer  

Betalinger af kontingenter til kredsene er i fuld sving.  

Svend har valgt at trække sig fra posten, vi går i tænkeboks og ser om vi har fundet 

en løsning til september.  

Kassererposten er delt op mellem Sekretær og Formand. Formand tager sig af 

betalingerne og registreringer af nye medlemmer og Sekretær af besvarelse af mail. 

VI. Bladet  

Bladet går i luften i denne uge. 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Ingen kommentar 

b) MT – Ingen kommentar 

c) BHR (UDD) – Instruktør uddannelse hvornår?  

Træningsweekend næste weekend. Brutto gruppe/deltager 13 pt. 

Ishøj har styr på udtagelsen 

Kreds 21 dato til spor dm er fastsat 

VM spordelen er på plads, dommer er på plads. IFR har godkendt Spordelen 

FH1 som en del af VM. 

VM Mangler hvem som skal være dommer på lydighed 

Arbejder på hjemmesiden til VM som skal være klar til September 

d) Opdræt – Ingen kommentar 

e) Arbejdsgruppen MT – UHM Arrangement 25.-26. er næsten fyldt op. 

f) EU –Tanja og Lonni har fået info omkring EU, hundeweb og det daglige 

arbejde.  

Dommer til hovedudstillingen d. 18/8 i Veerst, 2 dommer en fra Holland og en 
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fra ? 

VM Udstilling 14.-15. September 2019 Odense. 

MANGLER EN FRIVILLIG TIL UDVALGET 

g) IFR – Husk at læse på IFR’s hjemmeside under NEWS, der kommer rigtig 

meget. 

D. 6-7-8. juli seminar om hvilke test der er egnet til IFR, 12 lande mødes, DK, 

DE og NL viser der Mentalbeskrivelsestest. 

Oplæg hvor vi kan se på hjemmesiden, at IFR kigger på måling af hoveder, 

Norge har indført det. Det skal vurderes om DK også skal prøve måling. 

h) Lokalforeninger – Login til hjemmesiden, så kan kredsene selv gå ind og se. 

VIII. Sager til behandling 

a) Klagesag – Lars Brandt /HF Mangler svar fra Lars Brandt. 

b) Klagesag – Junior /HF Intet svar fra Holland endnu, lukkes den her. 

c) Referat af GF og opdatering af Kreds/HB oplysninger på hjemmeside 

d) Vurdering af begrebet Æresmedlem / CH Udsat til næste møde 

e) Agri Forsikring – Uli oplæg Udsat til næste møde 

f) Randers Kreds udvisning af Person på træningsplads, kredsen må selv afgøre 

beslutningen. Kredsen skriver til personen med cc. HB 

 

 

 

IX. Fremtidige møder 

27.08.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

24.09.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

22.10.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

19.11.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

17.12.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

14.01.2019 kl. 20.00 – Telefonmøde 

11.02.2019 kl. 20.00 – Telefonmøde 

11.03.2019 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

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 

1 Nyt logo – ved lejlighed       RJ 

1 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk)     SC/RJ 

1 Hjemmeside, hvad er offentlig og hvad er ikke    HF 

2  E-mail lokalkredse        HF 

1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer    HF 
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Punkter noteret fra GF: 

Satellit træningspladser i stedet for kredse? 

Betalingsservice / elektronisk kontingent 

Instruktøruddannelse hvornår? 

Ind scanning af vandrebøger 

Datoer på Hjemmesiden skal være mere synlig, mht til Fællesmøde – GF m.m. 

Gebyr for genindmeldelse, afholder det folk fra at melde sig ind igen? 

Budget juleudstilling! 

Ændring af punkt 6. på indkaldelse til GF

 


