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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
Rottweiler Klubben Danmark 

D. 15.03.2019 Fysisk møde Fyns Rottweiler Klub  
Kl. 17.00 HB-møde 

 
INDKALDT: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Pernille 
Lasson (sekretær), Lonni Kyed (medlem)(med på telefonen), Svend Corvinius 
(medlem). Samt følgende suppleanter uden stemmeret – Rikke Johannessen, Uli 
Nomis. 
 
FRAVÆRENDE: Svend Corvinius 

  

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

III. Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondance OK 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling 
Tillykke til Uli som nu er eksteriør dommer 

V. Orientering fra midlertidig kasserer  
Der er fortsat ikke adgang til banken, DKK smider os snart ud og vi har en masse 
medlemmer som ikke har fået deres penge.  
Der er sendt medlemslister ud til alle kredsene inkl. Restanceudmeldte. 
Forventer at afleverer regnskab til revisor næste uge. 
Bankpapir: Mangler Svend Corvinius’ underskrift. ”For god orden skyld, har 
bestyrelsen godkendt Linda Østergaard til kontokig, vores eksterne bogholder. 
Ovennævnte adresse er RKD Formand Henrik Fuchs danske postadresse og bosteds 
adresse i Danmark.” 

VI. Bladet  
Intet nyt pt. Stemmesedler sendes med posten til medlemmerne. 
 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 
a) AR – CH. Efter møde i AR, er JLPP blevet godkendt hos DKK og mange har 

allerede fået deres hunde registreret, det er ikke et avlskrav 
b) MT - CH. Intet nyt 
c) BHR (UDD) – HF. Instruktøruddannelse, del II folk var glade og vil meget 

gerne allerede nu have sidste dato, Henrik Neuman vender hurtigst mulig 
retur. 
Har haft møde med en fra Schæferhundes VM sidste år. 
Onsdag 20/3 mødes de overordnet vedr. VM til møde hos Fyns 
Rottweilerklub. 
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Der er bestilt 200 pokaler i Tyskland til videredistribuering på udstillinger og 
BHR arrangementer. 
Træningsweekend til sommer overvejes aflyst, da ingen har ønsket at stå for 
dette og BHR har rigeligt i forvejen i år. 
Figurant brutto trup træning d. 26/4-2019 i Odense 
Budgettet for BHR er på vej til GF 

d) Opdræt –CH. Der er afholdt opdrættermøde i januar, rigtig positivt. Ib Laursen 
havde et dejligt gammelt arkiv fra klubbens opstart. 

e) Arbejdsgruppen MT – CH. Alle arrangementer er på plads og aftalt og sendt 
ud. Desværre er der ganske få tilmeldte, og forsøge at oplyse på Facebook. 
Evt. skrive på hjemmesiden, HUSK! Det er obligatorisk at få sin hund testet til 
avl. CH 

f) EU – LK. I forbindelse med planlægningen af udstillingen, der er ifbm VM, 
trækkes der på den erfaring som Uli har med planlægning af tidligere 
udstillinger. Der aftales et snarligt møde i eksteriørudvalget. Uli: Budget VM 
Udstilling, tilbud på afskærmning, telte, foder sponsor. 
Mangler bekræftelse på dommer til Køge. 

g) IFR –CH. Tyskerne undrede sig over ADRK-dommere ikke optræder til IGP 
VM-programmet. Fremover må man kun bruge godkendte rottweiler 
dommere. Der afholdes endeligt møde i denne uge. 

h) Lokalforeninger – Det er lykkedes at afholde fællesmøde for kredsene, var et 
rigtig positivt møde med mange gode input, referat kan ses på hjemmesiden. 
PL er midlertidig kontakt frem til GF. 

i) Ovennævnte adresse er RKD Formand Henrik Fuchs danske postadresse og bo 
adresse i Danmark 

VIII. Sager til behandling 
a) Ekstraordinær Generalforsamling – Møde kl. 18.30 4 tjekposter opdelt i kredsen 

orden. Stemmesedler Ja/Nej. 
b) Ordinær GF – Uli har styr på alt det praktiske. 
c) Tina Kirkegård klage. Vi vil gerne give en advarsel, vi vil gerne spørge DKK 

om dette er nok. PL kontakter DKK Jurist 
d) Mail Kreds 21- Der var ingen repræsentanter for kreds 21 dette var en fejl. 

Kreds 21’s interne forhold vedrører ikke HB. 
e) Mail fra Kirsten Lillelund omkring utilfredshed – CH svarer 

 

IX. Fremtidige møder 
17.06.2019 kl. 20.00 – Telefonmøde 
12.08.2019 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweilerklub - VM 

X. TO-DO-LISTE 
Prio. Indhold        Ansvar 
3 Kommunikation – politik / strategi      RJ 
1 Regler for – Rottweiler mail       HF 
1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    CH 
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1 Nyt logo – ved lejlighed       RJ 
1 Hjemmeside, hvad er offentlig og hvad er ikke    HF 
2 E-mail lokalkredse        HF 
1  Vurdering af begrebet Æresmedlem       CH 
1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer    HF 
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