
Referat fra Generalforsamlingen  i Rottweilerklubben Danmark 

den 22. april 2018 i Langtved Forsamlingshus, Ullerslev 

er som følger: 

  

1. Valg af dirigent: 

KK Jensen valgt med klapsalver 

Referent Uli Nomis 

Rettidigt indkaldt og lovlig.  

27 stemmeberettiget til stede.  

2. Valg af minimum 2 stemmetællere 

Henrik Neumann 

Marianne Midjord 

3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves. 

Dokumentation for rettidig dokumentation for kandidatur for valget 2013 til Eva Bülow. Dette er forespurgt på 

tidligere generalforsamlinger. Henrik Fuchs sender svar til Eva. 

 4. Formandens beretning  

Carsten Henriksen Æresmedlem af RKD, stor applaus.  

Kredsenes arbejde og styring af kredsene og HB.  

VM 2019 

Økonomi: Der er nyt økonomisystem  

Debat: Henrik Neumann: Er det et svaghedstegn, at ikke flere melder sig til GF, er klubben i vækst eller 

stagnerende? Er det fordi, der ikke er noget at komme efter(debat).  

Henrik F.:  Flere har været i restance, indtægterne er det samme som for 2 år siden, de små kredse er ikke aktive og 

savner medlemmer. Der er ikke så meget brok i dag, da tingene bliver klaret løbende. Sammensætning af 

medlemmer er ikke helt som tidligere, ikke mange engagerer sig i foreningsarbejde, (ikke mange nye i 

udvalg, og i kredsene). 

Janny Møller: Manglende stambogsføring, dvs. der avles hunde uden stambøger, og det presser racens fremtid. 

Henrik Fuchs:  Vores andel er faldet lidt, men vi er nødt til at markedsføre kvaliteten af hundene. KK: DKK 

arbejder på at promovere stambøgerne.  

Frede bak: Der er mange familiehunde, og de skal huskes i kredsene og have plads på træningspladserne.  

Martin Hasager: Der er få, der kommer til familiehundetræning, men de er ikke engagerede og svære at holde på.  

Marianne Midjord: Der er stor forskel på Danmarkskortet, der er for langt imellem kredsene i Jylland (sorte huller).   

Henrik Neumann: Bliver det muligt med betalingsservice? HF: Der arbejdes på, at hjemmesiden bliver en 

selvbetjeningsflade, bl.a. til registrering af tidligere og nye medlemmers data - bl.a. på grund af ny 

datalovgivning.  

Martin Hasager: Hvornår kommer det nye system til at fungere? HF: Mangler tilbagemelding vedr. evt. fejl i listerne. 

Fremover, når systemet kommer op at køre, vil ingen kunne melde sig uden at give alle oplysninger til 

registrering. Dette vil afhjælpe indmelding.  

Vibeke: Problemer med at finde GF info på hjemmesiden. Det skal gøres mere synligt. Det vil der blive sørget for.  

Bo Dahl: Dejligt at se bestyrelsen ude ved de forskellige arrangementer i klubben - især HF. 



Henrik Neumann: Referater fra HB møder, kan teksten på dagsorden medfølge for klarhed af referatet. TO-DO 

listen, den er meget ens i forhold til for eks. 18 mdr. siden, hvad sker der? Pernille Lasson: Der sker en del, 

og der er også ændringer i listen. Kigger på klarheden i referater fremover.  

Beretningen blev taget til efterretning. 

5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed.  

Debat: 

Enstemmigt godkendt, og der blev af dirigenten meddelt ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskab. 

Budget: Et arbejdsoplæg til bestyrelsen.  

HF: Der er sat penge af til udvalgene, der forventes sponsorater, medlemsaktiviteter, VM-hold.  

Da vi ikke er en opsparingsforening,  sættes der penge af til medlemmernes aktiviteter.  

Kommentarer: Revisor Frede Bak: Der er en stor bankbeholdning, og det er dejligt, der er fremtid i økonomien.  

6. Beretning fra de faste udvalg, der fremgår af Rottweilerklubben Danmarks love 

 BHR 

Henrik Neumann: Fremadrettet kommer ”vandrebogen” online.  

Hundeweb: Svært at bruge.  

RJ: Hundeweb skal bruges, da det er der,resultaterne bliver registreret. Caniva er en mulighed, men besværliggør 

arbejdet med henblik på registreringen i hundeweb.  

Annegrethe: Instruktøruddannelsen, hvornår? Inden for det næste kvartal.  

2. Avlsudvalget: 

Carsten Henriksen:  Det er det samlende udvalg forde enkelte udvalg og har overblikket over den hele rottweiler.  

Henrik Neumann: Fokus på snudelængden a la Norge, få målt dem på udstillinger mm. Fokus på type. For racens 

skyld tag ansvar for typen.  

Vibeke: Hvis man gerne vil tilbage til tidligere tiders udseende, hvorfor slår man ikke ned på det.  CH: Lokationen 

af rottweilerpopulationen er ramt af globalisering, og derfor flyder typen mere. En stor del af udlandet 

mangler organisation og derfor ingen styring, der er mange penge i avl, og derfor sælges ekstremer, da 

der er penge i det.  

Frede: Størrelse og vægt. CH: Vi skal have en rottweiler, der ligger tæt på standarden. Vi er nødt til at sætte en 

standard, der udelukker ekstremerne og vægte sunde hunde først.  

Henrik Neumann: Standarden er tysk, og hvis de dømmer efter standarden, burde vi ikke have et problem, IFR bør 

sikre racen. Det er et internationalt problem om at fastholde standarden.  

JLPP: Hvordan kan vi få vores resultater registreret på hundeweb? CH: Vi anmoder om det til DKK.  

Opdrætter udvalget: Tiltag: hvalpetest, JLPP,  

MT: gruppen: UMB er sat i værk, og uddannelsen er færdiggjort i DKK-regi, og flere nye dommere er færdige. RKD 

og Hovawart Klubben er primus motor i det udvalg.  

Henrik Neumann: AK, figuranttruppen bør være bedre bekendt med egentlig ”kampadfærd” for at få ordentlige 

reaktioner i vores hunde. CH: Der er uddannet nye ”perletænder”, og de er gode.  

Kim Andersen: Figurantuddannelsen af figuranterne til testen, er det kun DKK? CH: Ja det er det, men RKD kan 

godt selv uddanne.  

Marianne Midjord: Figuranterne er nogen gange bange for vore hunde, det bør være således, at personalet skal 

være valgt ud fra, at de ikke er bange. 

3. EU 

UN informerede kort om afholdte udstillinger samt om fremtidige, anmodede om flere til udvalget.  



IFR: IPO VM, delegeret møde samtidigt med Jubilæumsudstilling 2019 

Henrik Neumann, Danmark har virkelig fået et stort aftryk internationalt og stor ros til HB/Carsten for det store 

arbejde.  

7. Bekendtgørelse af valget til hovedbestyrelsen  

Svend Corvinius og Henrik Fuchs modtager genvalg: Genvalgt, Britta Nørregård modtager ikke genvalg. Lonny Kyed 

er nyvalgt.  

Suppleanter:  

HB foreslår og GF vælger: 

Uli Nomis     1. suppleant         

Rikke Johannesson     2. Suppleant 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Frede Bak på valg, modtager genvalg: Valgt 

Revisorsuppleant: Christopher Bruce modtager genvalgt: Valgt 

9. Indkomne forslag  

Ingen 

10. Eventuelt 

-  Reservere KK som dirigent til næste år, dejligt med gode GF i god stemning.  

- tandattester 

- bruttotrup, hvem er med i den, er det offentligt, RJ: Nej det er ikke offentliggjort, men kan blive det.  

Pointere at opdatere hjemmesiden, så den er opdateret i forbindelse med GF og andre arrangementer: HF:  Ny 

webmaster Christoffer Bruce, som vil opdatere hjemmesiden.  

KK runder GF af og takker for en god debat og god stemning, og der er basis for et godt klubår og fremtidige 

arrangementer.  

HF takker KK  

 

 

     

Uli Nomis, referent   K.K. Jensen, dirigent                                                                                                                                             

 

 


