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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
                  Rottweiler Klubben Danmark 

Den 07.09.2021 kl. 19.00 Teams møde  
 
 

INDKALDT: Henrik Neumann (formand), Henrik Fuchs (kasserer), Carsten 
Henriksen (næstformand),  
FRAVÆRENDE: ingen 

   

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

III. Siden sidst 

Der er blevet ryddet op Søren Elbo og Trine Maagaard rottweiler mails og deres 
mailadresser slettet. Alle klubrelevante mails er blevet arkiveret. 

HB arbejder forsat på at finde ny kandidater til at supplere hovedbestyrelsen. 
Arbejdet skrider rigtigt godt frem. 

Lige nu planlægges at datoen for en ekstraordinær generalforsamling kan være den 
9. januar 2022 på Fyn. Indholdet vil alene være en supplering at medlemmer til 
hovedbestyrelsen og suppleanter. Yderligere vil vedtagelse af nye vedtægter være 
på dagsordenen. 

Næste ordinære Generalforsamling planlægges til den 10. april 2022. 

Lige nu arbejdes på at finde en snarlig dato til et fællesmøde for kredse og 
tillidspersoner. 

På foranledning af Trine Maagaard har HB stadfæstet tidligere beslutning og praksis 
om at HB medlemmer ikke får kørselsgodtgørelse til klubben generalforsamling. 
Dette primært for at ligestilles med øvrige tillidspersoner. 

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

Vi har modtaget post fra DKK: 

Indbydelse til Repræsentantskabsmøde og seminar – HN finder yud af om han kan 
deltage ellers kontakter han udpeget alternativ. 

Indbydelse til et eksteriør seminar – Eksteriørdommere (også under uddannelse) 
indbydes af CH. 

DKK har rykket for at RKD underskriver en samarbejdsaftale – den gamle kan ikke 
findes. CH meddeler DKK at vi venter til vi har vores nye vedtægter på plads. 
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V. Orientering fra HB kontakt personer 
a) BU: Der er udtaget og tilmeldt hold IFR IPG VM i Ungarn. Tilmeldingsgebyr 

er betalt.  
b) OU Arbejdsgruppen MT: Der er lavet en ekstra MB(uhm) i Læborg den 19. 

september 2021. Da kreds 21 lige nu ikke er funktionel har Kirsten Lillelund 
lovet at sørge for det praktiske. Alle øvrige opgaver fortsætter som palnlagt. 
Alle arrangementer i 2021 er hermed på plads og bemandet.  
 

c) IFR: Der er tilmeldt ca 60 hunde til IFR IGP VM og yderligere ca 10 til spor. 
Der afholdes samtidig delegeretmøde(MOD) i Ungarn hvor Carsten Henriksen 
har færdiggjort en undersøgelse af alle medlemmers afholdelse af avlskåring 
og deres betingelser inklusiv afprøvning af det mentale. Kvalitet af af de 
enkelte landes udførelse af dette vil blive lagt til grund typen af medlemskab 
af IFR. Dette vil blive fremlagt og behandlet på MOD. 
 

d) Kredse:  
Det er fortsat et problem at komme i kontakt med kredse. Mailadresser og 
telefonnumre fremsendes ikke så de kan opdateres på hjemme sider og i 
medlemskartotek. Dette gør det også kompliceret/umuligt at tilsende 
medlemslister. Kredsenes kontonumre ser ud til at være mere stabile så det 
årlige tilskud måske kan udbetales. 
HB har besluttet at alle kredse skal bekræfte mail og telefonnummer inden 
kredstilskud kan udbetales. Vi (bogholder/kasserer) forsøger at tilskrive alle 
kredse på senest kendte mail. 
Når vi har kontakt til alle kredse indledes en dialog med den enkelte kreds om 
de formaliteterne for videreførelse. 
FRA SENESTE REFERAT: HB har besluttet at alle kredse kan forsætte deres 
virke som nu – OG HAR DISPENSATION FREM TIL NÆSTE ORDINÆRE 
GF TIL AT FÅ ALLE FORHOLD PÅ PLADS 

VI. Sager til behandling 
a) Introduktionsskrivelse: HN har fremsendt et forslag til introduktionsskrivelse.  

Forslaget blev behandlet med flere forslag til udvidelse. HN arbejder fortsat 
videre med forslaget og sparer med Tanja C. om udformning og indhold. 

VII. Fremtidige møder   
22.09.2021 kl. 19.00 – Teamsmøde 
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