
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB møde d. 23-03-2014 kl. 14:00. 

Sted: Skype/Humleorevej 10, 4100 Ringsted. 

 

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste HB møde. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen(Status igangværende sager). 
Der har ikke været noget siden sidst. 

3. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.    
Forslag om æresmedlem fra Randers, vi sammenfatter et svar til Randers. 
Sag omkring Sydjysk, Britta sender mail til Sydjysk ang. svar fra DKK. 
Sag nr. Dk08681/2012, BHR kører sagen. 
BHR er i dialog omkring C-arbejde, hvis BHR forventer noget fra HB, skal de kontakte HB 
ang. dette. 
Vi spørger Kim om han igen i år vil repræsenterer racen i Tivoli. 

4. Klubblad. 
Positiv feedback fra sidste blad. 

5. Regnskab og økonomi(Budget/regnskab/antal medlemmer). 
Regnskabet for 2013 forventes færdig i næste uge. 

6. Fællesmøder med råd og udvalg, datoer. 
Vi afventer GF. 

7. IFR 
Jacob har søgt om økonomisk støtte i forbindelse med mødeaktivitet i IFR. Jacob skal lave 
et buget og sende det til Morten. HB bevilliger Jacob turen til møde i Brasilien. 
Carsten er kontaktperson til Jacob i forhold til IFR. 
HBs holdning er, at vi ønsker Tyskland tilbage i IFR. 

8. AR-møde 
Vi har drøftet et oplæg fra Carsten, dette vil blive endeligt godkendt indenfor et par dage. 
Merete sender herefter svar til AR. 



9. Ændring af Mentalbeskrivelse 
Fælles møde mellem RKD og DKK, som udmundede i nogle ændringer i 
mentalbeskrivelsen(UHM). Disse ændringer forventes at træde i kraft medio april. Når 
ændringer er endeligt godkendt lægges disse på hjemmesiden. 

10. Orientering fra HB kontaktpersoner. 
11. AR  

Er diskuteret under punkt 8. 
12. MT  

Behandlet under punkt 9. På GF vil Mikael Lambertsen fremlægge ændringerne i 
mentalbeskrivelsen. 

13. UU  
Vi mangler en fodersponsor. Carsten ønsker, at vi inviterer alle de dommere der jævnligt 
dømmer vores race til vores jubilæumsudstilling. Vi inviterer i den forbindelse til 
dommerseminar. 

14. BHR/UDD  
BHR ønsker at flytte DM fra forår til efterår, da de synes, det er mere hensigtsmæssigt i 
forhold til optjening af VM-point. HB ønsker et oplæg, der tages herefter stilling til om der 
kan bakkes op om evt. ændringer. Anita har pga. øget arbejdsbyrde trukket sig fra BHR. 
BHR søger flere medlemmer. 
UDD står for at koordinere klubbens arrangementer før de offentliggøres i kalenderen. 

15. Lokalforeninger  
Ny bestyrelse på Bornholm. 
Samarbejde DKK kredse, dette har været oppe på formandsmødet i DKK, Merete 
orienterer.  

16. Pressetjenesten 
Der har været generelle forespørgsler til tjenesten, heldigvis ingen bidskader. 

17. Formandsmøde 
Observation listen slettes, DKK vil arbejde på der ikke kommer flere hunde på 
forbudslisten. DKK vil holde et møde med fødevareministeren.  Merete har redegjort for 
mødet, referatet kan ses på DKKs hjemmeside. 

18. Emner til behandling 
Der kommer fortsat bestillinger på vores folder, Din hund, dit ansvar. 
Vi køber medlemslister fra DKK mhp. at opdatere medlemmer. 

19. GF 
Der vil være kaffe, kage og sodavand, dette sættes på hjemmesiden. 
Britta laver forslag til dagsorden før og efter GF. 
Dirigent og referent er på plads. 

20. Evt. 

Minus nyt. 

 

 


