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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 13.03.2017 kl. 17.00 på Fjelsted Skovkro 

 

 

INDKALDT: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Svend 

Corvinius (kasserer), Pernille Lasson (sekretær), Britta Nørrekjær (medlem) 

Samt følgende suppleanter uden stemmeret – Rikke Johannessen, Uli Nomis. 

   

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance Bornholm fortsat 

problemer med Schæferhundeklubben. Svar sendes til Brian af SC 

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

V. Orientering fra kasserer Er ved at afslutte regnskab.  

Medlemslister er sendt ud til klubberne. Folk er gået i chok over at de er smidt ud, 

fordi de ikke har betalt. Folk er velkommen til at rette henvendelse omgående, hvis 

det er en fejl og skal ikke så betale gebyr.  

Ca. 540 medlemmer.  

IFR er betalt.  

Træningsweekend er  ved at være afsluttet og venter på de sidste udfyldte 

blanketter. 

Der er godt 500.000 på konto 

VI. Bladet Stemmesedler skal sendes ud med posten, da bladet kun fremgår elektronisk. 

Der arbejdes på at bladet bliver læsbart på hjemmesiden. Har virket en enkelt gang 

og efterfølgende 2 gange gjorde det ikke. Der er betalt for en løsning. 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Sendt forslag til DKK om regler for avlsgodkendelse. CH og HF har haft 

et positivt møde med DKK i dag og er i gang med forhandlingerne i den 

rigtige retning.  

RJ beder OU om at undersøge om HD-index skal anvendes i restriktioner. 

b) MT – er med i arbejdsgruppen sammen med opdrætterudvalget. D. 19/3 er der 

inviteret til storsamling mellem Hovawart, Rottweiler og DKK, det er samtidig 

afslutning på uddannelse af de nye mentaltestdommere som autoriseres i DKK 

som Udvidede Mentalbeskrivere.  Der er tale om 10 nye.  

c) BHR (UDD) – En lille DM krise løst, HF skaffet Tysk og Dansk Dommer 

samt Tysk og Dansk Figurant.  

PH Råd er kommet op og stå 
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IPO Råd kører 

Efterlyser sponsorer til IPO, 3 meldt ind endnu, så der mangler en del. 

BHR stand på udstilling Fyn, så man kan fortælle om hvor meget andet BHR 

står for.  

Forventer et Noosework råd. 

 

d) Opdræt – JLPP skal sendes til selvstændig behandling i DKK med en udførlig 

forklaring  

Arbejdsgruppe MT – Arrangerer UHM’er og AK  der er endnu ikke mange 

tilmeldt til nogen af arrangementerne. 

e) EU – Mangler juleudstilling Januar 2017 og evt. en i juni/august. Mangler 

endelig tilsagn fra klubberne om at tage en udstilling sommer/vinter. 

f) IFR – Ny brochurer omkring genetik er ved at blive udarbejdet på udenlandsk, 

og kan derefter købes til fornuftige penge. Håber efterfølgende at få den 

oversat til dansk.  

IFR udsendte spørgeskema til 34 lande og 28 er vendt retur omkring hundes 

sundhedsvilkår. Fakta om restriktioner og hvad der skal gøres, er ikke genetisk 

baseret.  

g) Lokalforeninger – Har fået en ny kreds 10 – Lolland 

Samlet medlemsliste, hvordan de er fordelt sendes til HB + SUB 

 

VIII. Sager til behandling 

a) Takt og tone i HB, udvalg og klubben. Dialog på HB møde. 

b) Hvornår kan man bruges i klubben, hvilke fejl kan tilgives og ej, hvad skal 

straffen være. Dette adresseres i Henriks beretning på GF 

c) Struktur på HB telefonmøder. Hvad afklarer udvalgene, hvad er til dialog og 

hvad til orientering, hvad tages i HB m.m. 

d) Indstilling til eksteriørdommer 3 ansøgninger er behandlet. 

e) Indstilling til eksteriørbeskriver. HB var enige om der skal styr på beskrivere. 

Har en løsningsforslag – men der skal lige tales med nogen først. 

f) Generalforsamling – HF og Uli har styr på det. Der sendes stemmesedler ud til 

medlemmerne. Der kommer opslag på hjemmesiden omkring bestilling af 

sandwich. 

IX. Fremtidige møder  
21.06.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

17.08.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

25.09.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

23.10.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

20.11.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

11.12.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

15.01.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

12.02.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

12.03.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 
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X. TO-DO-LISTE 

Prio. Indhold        Ansvar 

1 Medlemslogin -> 2 hjemmesider -> HF arbejder på dette   HF 

2 Facebook – ny gruppe RKD (officiel – ej til tjat)     UN 

3 Kommunikation – politik / strategi      RJ 

3 Nyt IT System (365)        HF/CH 

1 Regler for – Rottweiler mail       HF 

2 Materiale fra UU på hjemme side / Delvis godkendt    CH 

3 DKK medlemssystem – økonomisystem     SC/HF 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 

3 Nyt logo – ved lejlighed       RJ 

2 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk) Arbejdsgruppe lavet  SC/RJ 

1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer    HF 

1 Kalender struktur på hjemmesiden      CH 

 

 


