
Referat af Generalforsamling i RKD søndag d. 28. april 2019 kl. 12.00 

Tårnborg Forsamlingshus, Frølundsvej 50, 4220 Korsør 

 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent  
KK valgt som dirigent. Valg af referent, Pernille Lasson. KK bekræfter GF lovlig, at 
indkaldelse er lovligt via Valgblad, og regnskab har ligget på hjemmesiden. Trine 
konstaterer, at det ikke er det endelige regnskab, der er offentliggjort. Dette har ikke noget 
med GF’s lovlighed at gøre. 56 stemmeberettigede. 
 
 
2. Valg af minimum 2 stemmetællere 
4 melder sig, Janny Møller, Christoffer Bruce, Dorthe Madsen, Lene Søndberg. Afstemning. 
 Christoffer 37, Janny 32, Lene 24, Dorte 11. 
Christoffer og Janny valgt 
 
 
3.  Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves 
Eva Bulow, har modtaget dokumentation for 2013, er godt tilfreds. 
 
 
4.  Formandens beretning  
Se referat i vedhæftning, bilag 1. Antal medlemmer er ca. uens, der har været en del 
restanceudmeldinger. Regler og etik er ok, internettet kan og vil vi ikke nå.  
Spørgsmål: 
-Hvor mange medlemmer - Der er ca. 523 medlemmer.  
-Skal man godkendes som medlem? -Ja, af bestyrelsen. 
-Marts bladet er ikke udkommet? Jo, det er et valgblad. 
-Kvaliteten af bladet elektronisk er ikke i orden? Forslag til pdf. 
-DKK er med i MT/UHM samarbejde, hvordan? Står for beskriver m.f. dog kan vi fortsat 
have egne beskrivere, testere, figuranter. Under øvrige oplysninger på stambogen, kan 
man se registreringer. Det gælder fra i år, mht. til tidligere hunde, er det ikke muligt. Det er 
nu autoriseret FCI dommere, som står for eksteriørbeskrivelsen. 
-Hvorfor står der ikke Ej kåret, hvis hunden er dumpet? Vides ikke, stod der tidligere for 
mange år siden. 

 -Hvalpetest, opråb, benyt jer af dette, er til rigtig stor gavn og oplevelse, samt meget 
lærerigt. 



-Er der hvalpetestere? Ja, vi har nogle i uddannelse, og nogle gamle som stadigvæk kan. 12-
14 stk, burde stå på hjemmesiden. 
-Hvis man ikke har betalt kontingent og bliver restanceudmeldt, er der gebyr for at komme 
ind igen. Hvis man stopper sit medlemskab, skal man melde sig ud, ellers er man 
restanceudmeldt.  
-Hvor hurtigt sendte i girokort ud? Syntes ikke det er god tid. På hjemmesiden står der, at 
det er dit eget ansvar at betale, uanset girokort eller ej. 
-Betalingsservice stoppede, fordi folk blev restanceudmeldt, det er fortsat medlemmernes 
pligt selv at sørge for at betale. 
-Der skal laves mulighed for anden elektronisk betaling og elektronisk afstemning,  det 
arbejdes der på i den nye bestyrelse. 
-Der har været 7-10 betalinger, som ikke har kunnet placeres. 
-Vi har sendt lister ud til lokalkredsene og bedt dem tjekke om alt er korrekt. Har sendt ud 
til samtlige kredse 2 gange sidste år og flere kredse har også tjekket op om dette og vendt 
retur, hvis nødvendigt. 
 
 
5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 
ansvarsfrihed 
KK syntes ikke det var en god måde, regnskabet var lagt op på hjemmesiden på. Men 
regnskabet er godkendt af revisorerne. Der udleveres nu regnskab til deltagerne på GF. 
HF Fremlægger regnskabet i anden form. Underskrevet regnskab er givet til KK. Vedhæftet 
referat, bilag 2. 
-Punkt 12.4 er ikke overholdt, da regnskabet ikke er offentliggjort for 14 dage siden med 
underskrift fra revisor. Formand fastholder, at regnskabet er oplyst i forhold til punkt. 12.4, 
og HB tilstræber at gøre det bedre til næste år. 
 Regnskabet sættes til afstemning ved håndsoprækning ej. Et stort overtal godkender 
regnskabet., 5 kunne ikke godkende. 
KK meddeler ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskabet. 
-Budget fremlægges, se bilag 3. Bestyrelsens arbejdsredskab, kun til orientering.  
-Ingen spørgsmål eller bemærkninger 
 
 
6.  Beretning fra de faste udvalg, der fremgår af Rottweilerklubben Danmarks love  
# BHR, bilag 4, 149 rottweiler til prøve, 118 bestået. IPO hedder i dag IGP. Der skal 
udarbejdes et elektronisk vandrehæfte, det bliver et nyt BHR-udvalg, som skal stå for 
dette, da Rikke Johannesen holder efter VM 2018. 
-PH-regi, undrer sig over, at RKD ikke ønskede deres besøg. Rikke beklager, at der ikke stod 
at besøgende ikke var velkomne. Det var en uheldig episode.  
-Det er positivt, at folk vil komme som besøgende. Men det er et arrangement, hvor folk 
betaler for at være der, så er man nødt til at forholde sig til dette. 
-CH fremlægger vores udvalgsstruktur, som også ligger på hjemmesiden. 
-BHR’s regelside er meget svær at forstå og bør revideres. 



-Opdrætterudvalg, hvalpetester er mangelfuld. Undersøges 
# EU – Eksteriørudvalg, Uli Nomis fremlægger beretning. Bilag 4. Mangler flere kredse på 
Sjælland, som ønsker at udstille. 
-Udstilling september tæller som point til årets hund. RKD bliver 75 år. 
 
 
7.  Bekendtgørelse af valget til hovedbestyrelsen 
2 Kandidater  
På valg til HB er Carsten Henriksen og Pernille Lasson. I øvrigt stiller Trine Henriksen, Søren 
Elbo Bøgesvang og Henrik Neumann. 
142 stemmesedler, 3 ugyldige og nul blanke. Henrik 86 stemmer, Carsten 81 stemmer, 
Trine 46 stemmer, Pernille 45 stemmer, Søren 5 stemmer 
Henrik Neumann og Carsten Henriksen er valgt til HB for en 2-årig periode. 
Trine Henriksen og Pernille Lasson er valgt for en 1-årig periode som henholdsvis 1. og 2. 
suppleant.  
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Christoffer Bruce er som suppleant indtrådt som revisor (på valg i 2020 og Janny Møller 
genvælges som revisorer for en 2-årig periode. 
Revisor Suppleant for en 1-årog periode: Lene Søndberg 
 
 
9.  Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag.  
 
 
10.  Eventuelt 
-Trine beder om: Kortlægning af handlingsforløbet vedr. fuldmagt til banken. Der har 
løbende været forskellige krav fra Banken om forskellige dokumenter flere år tilbage.  
-Trine: Hvem har haft råderet i den tid. Ingen, HF har betalt samtlige regninger ca. 
120.000,- ialt af egen lomme, indtil klubben tkunne betale fra banken. Fremover skal alle i 
en bestyrelse have kontokig, og alle betalinger skal godkendes af 2 personer. 
-Tidligere kasserer sender et åbent brev, Trine læser op herfra. Hvor har formand bopæl? 
RKD er registreret på HF hjemmeadresse i Danmark og underlagt dansk lovgivning.  
-Jytte, vi får penge fra OK benzin, måske kan vi slå et slag for, at medlemmerne får et kort 
til OK, så støtter vi klubben. 
-Trine: Spørgsmål vedr. ekstraordinær GF, hvorfor 3 referater. Tidligere kasserer har meldt 
os til Datatilsynet, derfor forsøgte vi at slette hans navn, hvor vi kunne. Nu har vi ro på 
dette punkt, og en forklaring står på hjemmesiden. 
-Trine: Valgblad – CH har skrevet urigtige oplysninger iflg. Trine. Er stoppet for 14 dage 
siden, så valgbladet var lavet på dette tidspunkt. 
-Beklagelse over, at formandens telefonnummer er udenlandsk. 



 
 

 
K.K. Jensen, dirigent  Pernille Lasson, referent 
06/05-2019   06-05-2019 

 
 


