
Dagsorden HB 26/1 2020  

Sted: Fjelsted skovkro Store Landevej 92, 5592 Ejby.  

Start kl. 10:00 

• Opfølgning på TO-DO listen, vedlagt som bilag 
• Vedtægter  

o offentliggøres på hjemmesiden, efterfølgende fremlægges på fællesmødet og, med 
mulighed for tilbagemelding der indkaldes til derefter til en ekstraordinær 
generalforsamling hvor vedtægterne kan vedtages.  

• Varetagelse af kassererposten  
o Fejl og mangler i fakturaer, ved en fejl var tidligere kassereres telefonnummer 

stadig på fakturaen. Det er rette og vil ikke ske igen.   
• Budget og takster  

o Takster for VM-udtagelse: IGP prøver koster fremadrettet 425,00. Beg. Priserne 
uændret. Der forventes fortsat 6-8 deltagere pr arrangement.  

o Takster for UHM/AK: uændret, UHM 500,00 og AK 800,00. Der er ca. 10 deltagere pr 
arrangement, kuldfremstilling er fortsat en del af produktet. Ved AK vil mental- 
eksteriør- og cykeltur beskrivelse blive lagt på hundeweb.   

o Takster for hvalpetest: tages op på fællesmødet.  
o Takster for udstilling: fastholdes på nuværende niveau. Udstillerantallet er faldende, 

der er forslag om at stoppe dobbelt udstillinger. Vi tager det op på fællesmødet. 
Juleudstillingen eller hovedudstillingen ligger fortsat i klub regi. Resten i kredsene 
når det gælder budget.  

o Takster for kørsel: uændret  
o Derudover kommer der budget oplæg fra MT udvalg med nyanskaffelser for 10-

15000.,00 kr.  
o BHR skal have trykt resultathæfter. Ca. 2500,00 kr. samling af instruktører og 

mønstring af figuranter. 3-5000,00 kr.   
o Kredsene betaler stadig 50,00 kr. pr hæfte.  

• Info fra fællesmødet, DKK BHU 
o Dommer uddannelse er blevet et DKK projekt, og ligger ikke længere i 

Schæferhundeklubben.  
o Kun IGP3 er et DKK arrangement. Beg.B og IGP1 er ikke DKK arrangementer. Men 

kaldes sådan fordi de er åbne for alle racer.   
o HF kontakter DKK om hvem der sidder i DKK BHU og hvordan vi evt. kan få skiftet 

ud. RKD vil på sigt gerne have en med i udvalget. Vi vil derfor gerne have 2 på 
dommer uddannelse.   

• (Trine) ønsker følgende behandlet på bestyrelsesmøde: Indkaldelse til videreførende 
generalforsamling i Kreds 21. Sagen har verseret siden august2019, hvor jeg som medlem 
af Kreds 21 blev valgt ind i lokalbestyrelsen. Den daværende hovedbestyrelse besluttede 
herefter, at generalforsamlingen ikke var lovlig, og at bestyrelsen derfor ikke kunne 



anerkendes. Kreds 21 blev herefter sat i bero, og to dage senere indkaldte 
hovedbestyrelsen til en videreførende Generalforsamling, jf. vedtægternes § 23. Da det 
fremgår af mønstervedtægterne, at en videreførende generalforsamling ikke kan indkaldes 
før 3 måneder efter, at en kreds er sat i bero, er denne beslutning i strid med vedtægterne 

o HF redegør for Trine at hun er inhabil i sagen med kreds 21 og at der ikke kan 
redegøres yderligere før sagen med kreds 21 er afsluttet.  

• GF- kandidat liste  
o 4 kandidater har tilkendegivet interesse.  
o Henrik Fuchs, Køge kredsen  
o Pernille Lasson, kreds 21 
o Trine Maagaard, uden kreds tilhør  
o Søren Bøgesvang, Kreds 21 
o Henrik N. tilskriver kandidaterne at de skal komme med et oplæg på deres 

kandidatur. De må gerne komme med støtteudtagelser.  
 

• Regnskab 
o HF arbejder sammen med Fyns kredsen om afslutning af VM regnskab, hvorefter 

det sendes til revisor. 
o Et par kredse mangler fortsat at indsende for forrige år.  
o Klubbens regnskab færdiggøres og der udarbejdes budget snarest  

• Post/mails 
• Michael Jeppesen vil gerne være eksteriørdommer  

o Michael godkendes til at opstarte på uddannelsen. Carsten laver en indstilling.  
o HB vil gerne have flere kandidater.  

• DKK formandsmøde 
o HF deltager 

• Medlem tilbyder pokaler 
o Jeg har en del pokaler vundet på rottweiler udstillinger og de har nu stået pakket 

ned i en del år, og nu er jeg træt af at flytte rundt på dem. Derfor vil jeg høre om det 
er noget rottweilerklubben kunne være interesseret i at overtage og uddele på jeres 
udstillinger? 
Mvh E 

o Henrik N svarer.  
• Spørgsmål fra kreds Gribskov 

o 1. Hvordan skal vi som klub håndterer persondataloven - har HB en retningslinje 
som vi kan bruge. Både for at sikre rottweiler Danmark men også Gribskov 
rottweilerklub. Ved du hvad de andre klubber gør for at sikre sig? 
 HN svarer at HB anbefaler at kredsen bruger DKKs vejledning 

o 2. Hvornår vil det rette tidspunkt være, når jeg skal have en opdateret 
medlemsliste (til brug til generalforsamling) ? 
 i slutningen af februar inden 1/3, så ved vi hvem der har betalt og hvem 

der har meldt sig ud.   



• Ordinær GF,  
o HB anbefaler genvalg af revisorer. HF spørger om de er interesserede.  

• Stemmesedler 
o Kommes i bladet og på hjemmesiden til udprint 
o Udleveres på fællesmøde til udlevering i klubhusene 
o Det vil være muligt at stemme på dagen, før GF går i gang.  

• Næste møde  
o 19/2 kl. 18,00 i klubhuset i kreds 11. HN bestiller 

• Evt.  
o Intet.  


