
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Dagsorden HB møde d. 10-06-2014 kl. 17:30. 

Sted: Humleorevej 10, 4100 Ringsted. 

 

Indkaldt: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Merete Andersen, Morten Mundt og Britta Nielsen. 

Fremmødt: Alle. 

 

1. Spørgsmål fra GF. 

Æresmedlemmer, hvad skal kriterierne være for at blive udnævnt? 

Britta tager kontakt til DKK ang. Kriterier og øvrige udmærkelser. 

Kontingentopkrævning: 

Vi vil fremover bestræbe os på, at sende en  rykker, til dem der er i restance senest 1 måned før GF. 

Medlemslister til kredsene pr. automatik før GF: 

Vi bestræber os på at sende listerne ud omkring 14/02. 

Folder til nye medlemmer: 

Vi sender: sidste nye blad, folderen: Din hund, Dit Ansvar, derudover vil vi sende en liste over 

lokalkredse, skrive velkommen til nye medlemmer på hjemmesiden. 

Afregning i forbindelse med arrangementer: 

Morten vil kigge på afregningsblanketter og få lagt nogle nye på hjemmesiden. 

Eva Bülow ønsker dokumentation, for at kandidater til HB var indsendt rettidigt i 2012: 

HB har verificeret, at opstillingerne er indsendt rettidigt. 

Deltagerlister til MB/ MT til hjemmesiden: 

Vi laver en side AR selv kan opdatere. 

Mere kommunikation mellem HB og medlemmer: 

Vi vil lægge mail, spørgsmål og svar på hjemmesiden. 

Et skriv på hjemmesiden eller i bladet, når vi har deltaget i diverse arrangementer: 

Vi vil fremover lægge dette på hjemmesiden. 

RKDs vedtægter i forhold til DKKs standart vedtægter: 

Vi får rettet til i forhold til DKKs forslag. 



Etiske regelsæt i de sociale medier: 

Behandles under punkt 2. 

Udgifter til VM 2013 skal udspecificeres på hjemmesiden 

Morten Mundt og Henrik Fuchs lægger dette på hjemmesiden. 

2. Etik og moral. Hvad er acceptabel opførelse? 

Med udgangspunkt i DKKs Etiske retningslinjer ”Etikkens Kunst”, har vi en længere debat. Der er 

fuld enighed i HB om, at der generelt skal strammes op omkring de ”etiske spilleregler ”, dette 

gælder alle medlemmer, men i særdeleshed medlemmer der repræsenterer klubben fx 

medlemmer af råd & udvalg, deltagere på VM-holdet osv.. 

HB vil udarbejde et sæt etiske retningslinjer, indtil disse er udfærdiget, vil vi som minimum følge 

DKK´s anbefalinger, som vil blive lagt på klubbens hjemmeside. 

3. Kontakt fra en lokalkreds: 

Britta og Morten gennemgår vedtægterne for denne kreds og aftaler herefter hurtigst muligt et 

møde med kredsen. 

4. Medlemmer i Udvalg: 

Nye medlemmer indstilles af råd & udvalg, og godkendes herefter af HB. 

5. Fordeling af udvalg mellem ansvarlige i HB: 

Morten og Britta bytter udvalg, således at Morten bliver BHR-kontakt og Britta bliver kontakt til 

lokalkredsene. 

6. Mail til råd & udvalg: 

HB medlemmer svarer selv udvalg, kan ved behov sætter HB på Cc. 

7. Holdleder WM: 

Erling Olsen fra DKK foreslås som holdleder til VM, Merete kontakter Erling ang. dette. 

8. AR 

AR ønsker møde med hele HB, dette er dog svært at arrangere i nærmeste fremtid, da vi går ferie 

sæsonen i møde. AR er tilbudt et telefonmøde med hele HB, de ønsker dog et fysisk møde.  

Carsten og Merete vil derfor aftale et nyt møde med AR, hvor Carsten og Merete vil repræsentere 

HB.  

Carsten laver hovedbestyrelsens sammenskrivning af visioner for det fremtidige avlsarbejde, dette 

som supplement til de rammeforslag, som tidligere er fremlagt for AR. 

9. Regnskab system skift: 

Vores revisor er i gang med at finde et nyt regnskabssystem.  

10. Forretningsgange til udbetalinger: 

Morten laver i samarbejde med klubbens revisor en forretningsgang for udbetalinger. 

11. Foder sponsor: 

HB arbejder på at skaffe fodersponsorer. Britta kontakter UU mhp. alternativer. 

12. Nyt Mail system: 

Klubben overgår til Office 365, sidst på året eller i starten af 2015. 

13. Bladet og indhold: 

Super fint blad. 

14. Web sider hvad er der kommet af ønsker: 

Vi undersøger om vi kan få vores webbetaling op og kører igen. Der er kun kommet to ønsker til 

hjemmesiden, der arbejdes på disse ønsker. 



15. HB-møder resten af 2014: 

Tlf.møde d. 7/7 kl. 20:00, 11/8 kl. 20:00, 15/9 kl. 20:00, fællesmøde d. 5/10 kl. 10:00. 7/11 Fysisk 

HB-møde kl. 16:00 i Ålborg 

16. Defineret vores forventninger til udvalg: 

Vi laver hver især et årshjul for vores udvalg. 

17. Referat fra Hb-møder, råd & udvalgsmøder: 

Senest 14 dage efter møder, skal referatet ligge på hjemmesiden. 

18. IFR status og plan: 

Carsten arbejder på at styrke samarbejdet i IFR inkl. Tyskland.  

Carsten havde før mødet fremsendt et notat til HB, om forslag til model for at genetablere 

samarbejdet mellem IFR og ADRK. Notat blev behandlet og det blev vedtaget at HB(Carsten) 

arbejder videre med notatets indhold og intention. 

19. Sydjysk: 

Kredsen indtil videre i bero, da kredsen fortsat mangler at indsende regnskab for 2012 og 2013. 

Dette til trods flere henvendelser til kredsen om ovenstående. Beslutningen er konfereret med 

DKK, som bakker HB op i beslutningen. 

20. Evt.  

Intet nyt. 


