
Generalforsamling i Rottweilerklubben Danmark 

Søndag den 6. april 2014 

Vindinge Forsamlingshus 

 

Velkomst ved formand Henrik Fuchs 

Dagsorden som annonceret i Bladet. 

 

Valg af dirigent: Arno Mark fra DKKs dirigentliste 

Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt. Der var dog indvendinger til lovligheden fra nogle få 
deltagere på grund af 1) for sen udsendelse af stemmesedler, 2) for sent offentliggjort regnskab og 3) 
tidligere beslutning om vedtægtsændringer ikke var indskrevet. 

Hertil blev svaret fra både formand og dirigent, at 1) ansvaret ligger hos PostDanmark, da HB har kvittering 
fra frankeringsservice for rettidig udsendelse den 20.03 som A-post afsendt inden for max. 2 dage. Det har 
PostDanmark så ikke levet op til. 2) Regnskabet er offentliggjort inden for de rammer, som foreskrives i 
klubbens vedtægter men HB tager kritikken ad notam og vil arbejde for at udsende tidligere. 3) 
Vedtægtsændringer er godkendt af DKK onsdag den 2. april 2014 med virkning fra 3. april 2014. HB har ikke 
holdt møde fra 2. april 2014 og frem til GF 6. april 2014, hvorfor der ikke er udsendt information. 

Dirigenten redegjorde for de ændringer der var sket i forhold til de vedtægter, som kan læses på klubbens 
hjemmeside. Ændringerne vedrører: 

§6.1 Kontingenter betales nu frem til 1. januar i kalenderåret 

§15.2 Forslag kan nu fremsendes både pr. post og pr. mail 

§17.5 Antal bestyrelsesposter på valg: 3 i ulige år, 2 i lige år 

Da de nye vedtægter er gældende fra den dag, hvor DKK har godkendt dem, er det de nye vedtægter med 
ovenstående 3 ændringer i forhold til tidligere, som vil være gældende under denne generalforsamling. 

Der var en kommentar fra Vilhelm Vedel: At det ikke er i orden med forsinkelse ved udsendelse af 
stemmesedler før GF. Dirigenten mente ikke, at der var baggrund for at kende generalforsamlingen ulovligt 
indvarslet, da alle formelle regler var overholdt og den forsinkede afsendelse af stemmesedler 
ansvarsmæssigt lå hos Post Danmark og ikke hos RKD og at ingen var blevet reelt forhindret i at udøve 
deres rettigheder, som medlem af klubben i forhold til dagens generalforsamling.  Ved en hurtig 
håndsoprækning blev det konstateret, at der også blandt generalforsamlingens deltagere var bred enighed 
om, at lovligheden - trods mangler og plads til forbedringer - ikke kan underkendes. Dirigenten 
konkluderede således, at GF var lovligt indkaldt og kunne fortsætte. 

 

Valg af stemmetællere: Lene Søndberg, Michael Jeppesen, Mette Holm. 

Ved GF er 59 stemmeberettigede fremmødt, 136 ikke tilstedeværende har afleveret stemmesedler til 
bestyrelsesvalget. 

 

Protokol over seneste generalforsamling om det kræves: Indsigelser til referat af GF 2013: Eva Bülow 
korrigerede, at hun havde påpeget at vedtægtsændringer ikke var godkendt af DKK men mente ikke at have 



gjort indsigelser mod samtlige de punkter der var nævnt med hende som kilde i referatet fra sidste års 
generalforsamling.  

Dirigenten oplæste det pågældende afsnit fra sidste års generalforsamlingsreferat. Det lyder: 

Eva Bülow Nielsen påpegede, at den ikke var lovlig, da der ikke er blevet overholdt tidsfrister, bl.a. 
information omkring generalforsamlingen, offentliggørelse af kandidater, skulle have været senest 1. 
januar 2013, regnskabet som blev offentliggjort samme dag som selve generalforsamlingen, skulle 
have været i bladet i februar. 

 

Da Eva Bülow Nielsen ikke mente at være kilden til samtlige udsagn foreslog dirigenten referatet fra sidste 
år tilrettet som følger: 

Det blev fra deltagerne påpegede, at den ikke var lovlig, da der ikke er blevet overholdt tidsfrister, bl.a. 
information omkring generalforsamlingen, offentliggørelse af kandidater, skulle have været senest 1. 
januar 2013, regnskabet som blev offentliggjort samme dag som selve generalforsamlingen, skulle 
have været i bladet i februar. 

 

Det accepterede Eva Bülow Nielsen. Referatet fra sidste års generalforsamling er dermed endeligt afsluttet. 

 

Endvidere bad Eva om at se dokumentation for rettidig indsendelse af kandidatliste. HB tilbød at fremsende 
denne dokumentation efter GF, hvilket blev accepteret. 

 

 

 

Formandens beretning: 

Formanden takkede for et stabilt år i HB, der har ikke været udskiftninger. Formanden redegjorde herefter 
for arbejdet i RKD: 

Det skal sikres at vi har grundlag for en forening, det vil sige, det økonomiske grundlag skal være på plads 
og vi skal arbejde for at vi ikke får et raceforbud 

Møder har været korte og velplanlagte 

Der arbejdes på, at sager afgøres løbende 

Tjenesten får cirka 1 henvendelse om ugen. Det er en succes, da den negative omtale af Rottweileren er 
faldende 

Der er nu cirka 600 medlemsskaber, det vil sige, at der er effekt af hvervekampagnerne og de 6 måneders 
gratis medlemskab til nye hvalpekøbere gør at flere forbliver medlemmer 

Vi har fået en ny hjemmeside 

Bladet udkommer 4 gange årligt, hvilket giver annonceindtægter 

Der skal arbejdes med mails og klubdata generelt. Det skal være muligt at finde mails i systemet 

Der skal arbejdes med en holdning til Facebook 

IFR samt IFR konference blev afholdt i Rødding i 2013. STOR tak til alle de frivillige 



Tyskland meldte sig ud af IFR i 2013. Vi er stadig med. Eva Bülow er repræsentant for IFR. Jacob Foght er 
bestyrelsesmedlem uden stemmeret 

Tillykke med resultaterne i 2013 til verdensmester Henrik Neumann, VM holdet og IFR udstilling 

RKD samarbejder med DKK om hundeloven. Der er løbende dialog med Fødevareministeriet, som dog 
besværliggøres af hyppige ministerudskiftninger. Der har været invitationer til høringer, og der lyttes til 
DKK. Men hvad nu hvor observationslisten er suspenderet? Vi ved ikke hvad der sker, hvornår eller hvor 
meget der skal til for at ende på en forbudsliste. Det stiller krav til os og vores hunde om god opførsel. 
Hvordan skal vi forholde os – er vi usynlige, skal vi holde lav profil, eller hvad? Bestyrelsen er enig om, at 
linien sammen med DKK fortsættes, for vi skal holde Rottweileren ude af forbudslisten 

Bestyrelsen har i 2013 flyttet en udstilling til en dag med et andet arrangement, hvilket ikke var 
hensigtsmæssigt 

Der vil altid være uenigheder, og klager forsøges behandlet bedst muligt. Indlæg offentliggøres i bladet 

AR skal fremover arbejde med vedtægter. Hvad er udvalgets beføjelser/rolle. Der skal arbejdes med 
retningslinier for avl og restriktioner 

Generelt gælder for alle udvalg, at der skal tænkes strategi; hvor skal vi bevæge os hen. Så må andre stå for 
det praktiske 

Til sidst gentages en stor tak til alle de frivillige 

 

Kommentarer til formandens beretning: 

Henrik Neumann: Bestyrelsen forekommer usynlig. Hvorfor har bestyrelsen ikke deltaget i politiske 
høringer? 

Henrik Fuchs: Oplyste, at han havde deltaget 

Stine Macher: Hvor endte seneste deltagelse? 

Henrik Fuchs: Der blev lagt afstand til Terrierklubben 

Stine Macher: Men RKD støtter vel DKK, at ingen racer skal være forbudt? 

Henrik Fuchs: 4 forslag er blevet afleveret. RKD støtter forbud af 13 racer 

Poul H. Ejlertsen: Hvad nu hvis Henrik Fuchs ikke bliver genvalgt, hvad sker der så med bladet? Hvem skal 
lave regnskab? En annoncør var ikke inviteret med til IFR 2013, hvorfor? Hvorfor bliver referater ikke 
udsendt? 

Henrik Fuchs: Ja, der kommer en ny redaktør til bladet hvis ikke genvalgt. Redaktøren er valgt for at skabe 
kontinuitet og ensartede rammer i Bladet. Fuchs betaler en af sine egne bogholdere for at stå for 
regnskabet, som revideres 1 gang årligt efter gældende regler. En del gamle annoncører har fået gratis 
annoncer, men fra indeværende år vil der igen blive opkrævet betaling for alle annoncer. 

Jacob Foght: Med hensyn til annoncører ved IFR blev Kromix og Farmina spurgt, af forskellige årsager 
ønskede de ikke at deltage. Derfor blev Hill´s hovedsponsor 

Jennifer Larsen: Hvor mange politiske arrangementer er RKD udeblevet fra/bestyrelsen ikke repræsenteret? 

Henrik Fuchs: Det vil blive undersøgt, og han vender tilbage med svar 

Eva Bülow: Opdatering af referater på hjemmesiden er mangelfuld 

Henrik Fuchs: Det vil blive rettet op, der er fokus på dette i HB 



Eva Bülow: Der tales om åbenhed i HB. Der står intetsteds, at der vil være åbenhed i forhold til 
medlemmerne. Ved medlemmerne, at Fuchs deltager i høringer, for det ser ud som om intet sker? 

Jytte Meier: det er selvfølgelig lidt træls med manglende information, men respekter at folk har andet at 
foretage sig 

Mette Holm: Skriv på hjemmesiden, hvad der er deltaget i 

Henrik Fuchs:  Formanden tager kritikken til sig og satser på at gøre det bedre fremover. Fokus har dog 
været andetsteds sidste år 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation og ingen ønskede at stemme imod beretningen 

 

Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab: 

Regnskabet var offentliggjort på klubbens hjemmeside dagen før generalforsamlingen og der var omdelt 
kopier til deltagerne. 

Henrik Fuchs: Sidste år var der kritiske bemærkninger til regnskabet om manglende likvider. Der er siden 
knoklet for at forbedre økonomien 

Mette Holm: Hvorfor er det ikke kassereren der fremlægger regnskabet? 

Henrik Fuchs: Formanden har en bedre stemme 

Arno Mark: Det er OK ifølge reglerne, at formanden fremlægger regnskabet på vegne af kassereren og 
oplyste, at han forud for generalforsamlingen var forevist det originale underskrevne regnskab 

Herefter gennemgik formanden regnskabet punkt for punkt incl. noter og beklagede, at markeringen af 
hvad der er indtægter og udgifter er markeret ”omvendt” i noterne i forhold til selve regnskabet. 

Henrik Fuchs:  Fremhævede en stigning i kontingentindtægter på næsten 100.000 kr. i forhold til 2012 

BHR, AR og UU har alle holdt sig indenfor budget. Der blev takket for mådeholdet. 

Kommentarer til regnskabsfremlæggelsen: 

Ulla Mogensen: AR mener, at det kan gøres endnu bedre, hvis det bliver muligt at betale tilmeldinger over 
webshoppen 

Henrik Fuchs: Det bliver forhåbentlig bedre fremover 

Eva Bülow: Hvorfor er der en opdeling mellem donation og sponsorat? 

Frede Bak (folkevalgt revisor): Donation er en gave som gives uden forventning om modydelse. Sponsorater 
er normalt dedikeret til et bestemt formål og vil normalt betinge modydelser fx annoncering 

Lars Holm: Hvorfor er der forskellige fortegn ved posterne Mentaltest og Hvalpetest? 

Frede Bak: Mentaltest giver lidt underskud, hvalpetest lidt overskud 

Vilhelm Vedel: Regnskab er dateret 6. april 2014, men udsendt tidligere, hvorfor? 

Michael Lambertsen: Når regnskabet lægges på nettet, kan der så komme underskrifter på?  

Frede Bak: Dirigenten meddeler, at der findes et underskrevet regnskab, hvilket er tilstrækkeligt 

Dirigenten viste på anmodning fra salen det underskrevne regnskab ud mod forsamlingen. 

Jennifer Larsen: Til oplysning kan man søge refusion, hvis man tager UHM og FP i samme kalenderår 

Ulla Mogensen: Kørselsudgifter til MT-gruppen ønskes separat for bedre overblik over økonomi 



Lene Søndberg: Spørgsmål til dækning af udgifter til VM? Hvorfor skal der gå så lang tid før offentliggørelse 
af regnskab? 

Henrik Fuchs: Blandt andet sponsorater.  Manglende tid 

Annette Rye: Hvorfor så strenge krav til kredsene, men mere løse for HB? 

Arno Mark: Formkrav ifølge klubbens vedtægter er overholdt 

Henrik Fuchs: Forslag: Budgetposter kan lægges udspecificeret på nettet efter generalforsamlingen. 

Regnskabet blev sat til afstemning. En person ønskede at stemme i mod regnskabet. Et markant flertal 
godkendte regnskabet med akklamation og dermed er der også meddelt ansvarsfrihed. 

 

Budget 2014  

Der blev omdelt en kopi af budgettet for 2014 sammenlignet med faktisk regnskab 2013. 

Henrik Fuchs gennemgik kort budgettet – hovedlinjen er: Der forventes stigende kontingentindtægter, 
hvilket betyder at der kan gives flere penge til udvalgene og arrangementer. Der er nu økonomi til at gøre 
som planlagt og forventet, selv hvis sponsorindtægterne skulle svigte. 

Lene Søndberg: Hvis formanden ikke bliver genvalgt, vil han så stadig lave Bladet? 

Henrik Fuchs: Måske men i hvert tilfælde indtil der er fundet en ny løsning 

Frede Bak: Der er budgetteret med 150.000 i sponsorindtægter og 10.000 i overskud, så der er penge. Den 
overordnede konsolidering er vigtig 

Carsten Henriksen: HB er klar over, at Bladet sponsoreres. Der er fokus på at arbejde for, at driften og 
økonomien hviler i sig selv. Det vil sige: ingen subsidier på den lange bane 

Henrik Neumann: Bladet koster 40.000 pr. udgivelse. Der var ramaskrig, da papirversionen blev nedlagt. Nu 
skal vi være glade for, at der er et blad. Og det har vi kun, fordi Fuchs spytter i kassen 

Carsten Henriksen: Økonomien skal polstres, så der er balance, også til at finansiere Bladet 

Henrik Fuchs: Og vigtigt at have en kompetent redaktør, der kan sikre ensartetheden 

Vilhelm Vedel: Hvad skal 15.000 bruges til i IFR? 

Henrik Fuchs: Der er nu selvstændigt afsat penge til IFR tidligere har den udgift været posteret under 
udstillingsudvalget, som samtidig har fået deres budget reduceret tilsvarende 

 

Beretning fra de faste udvalg: 

AR 

Ulla Mogensen: Tak til alle dem, der hjalp, især Fyns Kreds og Sydjyllands Kreds. Tak til Slagelse 
Hundepension. Tak til Rikke Johannesen For at være behjælpelig med at tydeliggøre ARs arbejde for de 
uindviede. Der har været kritik af pointgivningen til AK, som ikke er optimal. Kritikken tages ad notam. Det 
har ikke været muligt at samle hele bestyrelsen for en drøftelse. Der er utilfredshed med den manglende 
mulighed for køb i webshoppen. Deltagerlister bør offentliggøres på hjemmesiden. Tilmelding og betaling 
til UHM sker på nuværende tidspunkt til AR. Der mangler mentaltestere, hvilket medfører store udgifter til 
transport. På Hundeweb kan ses 119 hunde beskrevet, 9 ikke bestået (Egne tal 114 Rottweilere, 14 af 
anden race). DKKs regler gælder for alle. 6 Rottweilere er avlskåret i 2013. Det er alt for få og må kunne 
gøres bedre. 14 kuld er hvalpetestet, i alt 97 hvalpe. DKK har noteret 64 kuld i 2013 mod 46 kuld i 2012. Vi 
er gået fra en 12. plads til en 10. plads på Top20 listen, hvilket er OK. Ved avl: Dyrk det naturlige. Brug 



naturlig forplantning så vidt det overhovedet er muligt og kun insemination når man ved at både han og 
tæve kan parre naturligt. Der henvises til indlæg af Juha Kares i Hunden 

Mette Holm: Hvorfor forlænges alderskravet for at kunne stille en hund til UHM og hvad med næste år? 

Ulla Mogensen: Dette er godkendt af DKK for at imødekomme hundeejerne resten af 2014. Herefter ingen 
dispensation for regler 

Jacob Foght: Forslag om konto-kig for at tjekke indbetaling til UHM. Hvorfor kan der ikke gives permanent 
dispensation for UHM til for eksempel udenlandske hunde? 

Ulla Mogensen: Hvis der gives dispensation for UHM, er der ikke grund til at beholde AK 

Jacob Foght: Uli Nomis stillede i 2012 forslag om ændring af point 

Henrik Fuchs: Forslaget blev trukket, da DKK var i gang med en ændring af dette til ikrafttrædelse i løbet af 
2014. RKD støtter DKK, så vi afventer 

Christina Marott: Hvad med en UHM restriktion som gælder i en årrække? 

Henrik Neumann: DKK har ophævet alle avlsrestriktioner og vil gerne tjene penge på stambogsføringerne. 
Derfor ikke interesseret i for mange restriktioner 

Mette Holm: Efter 24 måneder indgår en restriktion ikke længere i statistik. Godt at så mange kuld bliver 
hvalpetestet 

Carl Erik: Hvis hunden ikke skal bruges i avl, er der ingen grund til at stille til AK 

Frede Bak: Ærgerligt at der ikke er mere synlighed om AK-resultater, det er nemmere at vælge opdrætter 
når man kan læse resultater 

Janny Møller: tilføjelse: og giver også info om søskende 

Ulla Mogensen: Der er ønske om, at avlskårede hunde kan offentliggøres på hjemmesiden 

 

 

BHR/UDD 

Martin Hasager/Britta Nielsen: Tak til Kim Andersen. Tak til Helle Andersen for støtte og erfaring. Prøver og 
resultater indsendes fortsat til Helle. Britta Nielsen er indtrådt i stedet fro Anita Korte. Tak til Ishøj for 
afholdelse af DM i maj 2013. Rally lydighedsprøver er startet op i uofficiel klasse ved DM 2013. I 2013 blev 
mere end 40 rallyprøver aflagt mod cirka 12 i 2012, der er potentiale. Fyns kreds afholder DM 20. april 
2014. Der kan stilles i BPB, IPO, SPH1 og rally. Applaus til Henrik Neumann, som blev IPO verdensmester og 
til det danske hold, som fik 3. plads i holdkonkurrencen. 

Uddeling af pokaler: 

SPH1: Tine Jensen, Rinkenæs Grev Elon, 76 point 

BPB: Janny Møller, Kakestto´s Hodja 96 point 

BPAB: Vibeke Jacobsen, Brown Emma´s Cita 179 point 

BPABC: Mette Thers, Working Weilers Attentive Axi, 239 point 

IPOV: Kenneth Johannesson, Heitah´s Ayron, 254 point 

IPO1: Michael Warburg, Zakoda Dusty, 285 point 

IPO2: Michael Warburg, Zakoda Dusty, 283 point 



IPO3: Brian Nielsen, Fattiggårdens Oberst Sofus, 288 point 

 IFR: Henrik Neumann, Stormhaus Cronus, 286 point 

 

Årets brugshund:  

nr 2) Brian Nielsen, Fattiggårdens Oberst Sofus, 180 point 

nr 1) Henrik Neumann, Stormhaus Cronus, 210 point 

 

Applaus fra GF 

 

Martin Hasager: Der skal ske en revurdering af tidspunkt for DM og VM udtagelse, som meget gerne må 
flyttes til efter sæsonen. Der afventes svar fra IFR 

Svend Corvinius: Ønsker SL genindført ved DM. Rally indgår heller ikke i konceptet 

Henrik Neumann: Hvorfor kommer resultaterne dels fra egne lister og dels fra hundeweb? 

Martin Hasager: Det er naturligt at lave statistik efter egne resultatlister 

Michael Warburg: Alle resultater gennem de seneste 5 år er taget fra RKDs egne lister 

Christina Marott: Hvorfor uddeles der ikke pokal til bedste gruppe? Det ville være et godt skulderklap til 
hundeførerne 

Helle Andersen, Lene Søndberg: Det er ikke en rettighed, men en yderligere udgift til kredsen 

Martin Hasager: Det er vigtigt altid at have fokus på økonomien. Det kan overvejes, om BHR skal afholde 
udgifterne og lade kredsene arrangere og stå for alt det praktiske 

Christina Marott: Kan man stille krav om, at hvis man bliver VM udtaget, så er man også forpligtet til at 
stille ved DM? 

Martin Hasager: BHR er ved at revidere regler, blandt andet også dette 

Jan Sørensen: Ikke tilfreds med at hans 293 point ikke er medtaget 

Martin Hasager: For at point skal medregnes, kræver det, at de er korrekt indberettet. Såfremt resultatet er 
opnået i RKD regi, er points automatisk registreret. Er points opnået i andre klubber, skal man selv sørge for 
at indberette til RKD 

Michael Warburg: tilføjelse: Alle resultater er noteret fra RKDs egen liste de seneste 5 år 

 

UU 

Jacob Foght/Michael Jeppesen: 

Tak til alle dem, der hjalp til ved udstillingerne i 2013, hvor der blev afholdt i alt 6; Ishøj, Fyn, 2 i Næstved, 
Skive samt Juleudstillingen, som til og med gav et lille overskud. Ikke mindst stor tak til de frivillige ved IFR 
2013. Et rigtig flot arrangement med 238 tilmeldte hunde, som fik god omtale. Tak til Farmina, som var 
sponsor ved de lokale udstillinger 

Det vurderes, at markedet er mættet i forhold til antal udstillinger, derfor bliver der i 2014 afholdt 3 i Øst 
og 2 i Vest. 



Der stilles nu mere formelle krav til lokalforeningerne, indtrykket er at det går godt. 

Juniorvinder: Heitas Yuma, ejer: Ib Laursen og Lone Skov 

Klubvinder : von Hause Nomis Icon, ejer: Christina Marott 

Brugs- og eksteriørvinder: Stormhaus Cronus, ejer: Henrik Neumann 

Applaus fra GF 

Der efterspørges kreative personer, som kan reklamere for UUs arrangementer på hjemmesiden og ud 
omkring. Vi skal gerne booste det skandinaviske samarbejde med hensyn til udstillinger, avlsråd og 
brugshunde. Det er derfor planlagt at afholde Scandinavian Klub Sieger i 2016 for at gøre det attraktivt for 
andre at komme. Jacob står for arrangementet 

Mette Holm: Vi skal være bedre til at fejre os selv, for eksempel med 10 års jubilæer for at blive mere 
synlige. I år er det 70 år siden, Rottweilerklubben blev startet, hvilket jo er rigtig flot. 

 

MT 

Michael Lambertsen: Der kommer nye regler til ikrafttrædelse 13.04.2014 i forhold til MT. Ændringer 
vedrører momenter på angreb og bid og er godkendt i DKK. Ændringen består i, at INGEN hunde fremover 
må bide testpersoner eller i materiel, og derfor udgår trækkeleg. Dette vil gælde for alle racer. På skemaet 
bliver de elevante tekstfelter ændret, og der tilføjes statistikfelter. Der opfordres til , at opdrættere kigger 
lidt indad. 

Marianne Midjord, Frede Bak: Hvordan defineres ”bid”? 

Jacob Foght: Hvad med at ruske i spøgelsesdragten? Der kan være mange fortolkninger 

Lene Søndberg: Forhåbentlig er det en skarp definition 

Michael Lambertsen: Et bid er fuldt greb med hjørnetænderne i 

Carsten Henriksen: RKD/DKK fælles ændringer er godkendt i DKK 01. 04.2014 og gælder fra test start til 
testslut. Et bid er et bid = ”Griber med hele munden. Tager fat” Redegjorde derefter for forskellen mellem 
”bid” og ”brug af tænder”. Vi ved jo godt, hvad et bid er. Nu bliver det så italesat for alle racer 

Jennifer Larsen: Bliver ændringer offentliggjort på hjemmesiden? 

Ulla Mogensen: Mangler at nævne, at testlederen første gang taler med hundeføreren uden at hunden er 
til stede. 

Carsten Henriksen: Svar til begge; alle ændringer kommer på hjemmesiden 

 

Bekendtgørelse af valg til HB: 

I alt 195 stemmesedler optalt. 3 blanke, 2 ugyldige. 

Britta Nielsen 152 stemmer 

Henrik Fuchs 123 stemmer 

Morten Mundt 121 stemmer 

Ovenstående dermed genvalgt til HB 

Svend Corvinius 58 stemmer og dermed 1. suppleant 

Poul H. Ejlertsen 53 stemmer og dermed 2. suppleant 



 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Frede Bak og Janny Møller er villige til genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. Lene Søndberg blev 
valgt til  suppleant ligeledes uden modkandidater. 

 

Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag 

 

Eventuelt: 

Jytte Meier:  Hvad med at gøre Orla Kristensen til æresmedlem 

Henrik Fuchs: Kriterier for tildeling af æresmedlemsskab er endnu ikke fastlagt. Der skal være ens regler for 
alle 

Dirigenten oplyste, at iflg. Klubbens vedtægter (§5.5), så kan æresmedlemmer udnævnes af 
generalforsamlingen efter indstilling fra hovedbestyrelsen. Hvis man ønsker at påvirke dette, vil det være 
fornuftigt at indlevere sådanne synspunkter til hovedbestyrelsen inden for rammerne som gælder for 
forslag til behandling på generalforsamlingen og det vil sige inden 1. januar (§ 15.1) 

Poul H. Ejlertsen: HB siger de har travlt. Hvorfor involveres suppleanten ikke? Hvorfor modtager 
suppleanten ikke dagsorden, referat og kørselsgodtgørelse. Kontingentopkrævning må kunne gøres bedre. 

Henrik Fuchs: Suppleanter indkaldes ikke, men hentes ind hvis det bliver aktuelt 

Lene Søndberg: Hvorfor betaler RKD for Jacob Foght i IFR, men ikke for Eva Bülow? 

Henrik Fuchs: Jacob er RKDs repræsentant, det er Eva ikke. Hun er udpeget direkte af IFR, hvorfor 
eventuelle godtgørelser må afholdes dér 

Lene Søndberg: Hvad sker der i Kreds Sydjylland, kan ikke finde nærmere oplysninger? 

Henrik Fuchs: Der er tale om, at den tidligere bestyrelse havde et internt problem, hvor en aftale ikke blev 
overholdt. HB har været ind over sagen, som blev efterfølgende blev indklaget i DKKs disciplinærnævn som 
personsag. 

Michael Lambertsen: Sagen endte ikke i disciplinærnævnet, men blev stoppet af DKKs bestyrelse. HB skulle 
have trådt ind på et tidligere tidspunkt 

Henrik Fuchs: HB har ageret rettidigt 

Svend Corvinius: Refererer til egne regler §8, men DKKs bestyrelse har stoppet optagelse i 
disciplinærnævnet 

Carsten Henriksen: Det er nok derfor, det endte som en proceduresag og ikke en personsag 

Arno Mark: Ved tvivl om håndtering af sager i DKK, kontakt altid DKK for afklaring. Vi kan ikke 
”sagsbehandle” DKKs håndtering af sagen på RKDs generalforsamling. 

Jytte Meier: Hvorfor først opkræve kontingent i februar når der er forfald i januar? 

Poul H. Ejlertsen: har for eget vedkommende oplevet uregelmæssigheder i forhold til kontingentet 

Henrik Fuchs: Svar til ovenstående: Det er korrekt at der har været IT- problemer. Det nuværende system er 
ikke godt Jacob Foght: Ønsker etisk regelsæt for medlemmer, som omhandler udhængning og/eller 



tilsvining blandt andet på sociale medier. God tone ønskes, ingen tolerance af de medlemmer, som hænger 
andre ud 

Arno Mark: Lad DKKs disciplinærnævn håndtere den type sager, minder om at der allerede findes regler, for 
eksempel er udhængning af en dommer lig med fratagelse af præmiering på den pågældende udstilling og i 
grove tilfælde eksklusion af DKK. Der gives ros for en temmelig sober tone på dagens generalforsamling 
trods uenigheder. Hvis alle går hjem med Jacobs opfordring er meget nået 

Kirsten Lillelund: Husk ikke at moralisere på andres vegne 

Lene Søndberg, Jytte Meier: Forslag om offentliggørelse af opdaterede medlemslister i kredsene inden GF 

Poul H. Ejlertsen: Reklamerer for folder ”En god Start”. Opfordring til HB om foldere med praktisk info til 
nye hundeejere 

Arno Mark: Også DKKs hjemmeside har gode råd desangående bl.a. findes der en ”kredshåndbog” på DKKs 
hjemmeside, som kan bruges som inspiration, hvis man ønsker at opbygge noget tilsvarende i klubben 

Ulla Mogensen: Hvordan med arealer til kuldfremstilling?  

Janny Møller: DKK har godkendt Blovstrød, men RKD har sagt nej til MB der 

 

Arno Mark giver ordet til formanden for afsluttende bemærkninger 

 

Henrik Fuchs: HB tager forslag, kritik og opfordringer alvorligt og vil gerne være åbne. Er der spørgsmål, så 
send dem hurtigst muligt til HB, så problemerne kan løses, når de opstår og lad være med at gemme 
tingene til GF som kan være op til et år frem i tid. 

 

Arno Mark: Generalforsamling 2014 lukkes med en opfordring til HB: DKK vil gerne parallelisere yderligere 3 
paragraffer i klubbens vedtægter med de standardvedtægter, som DKK har offentliggjort og så blev det 
under dagens generalforsamling nævnt, at der måske stadig var en tidligere ændring til §13, som fortsat 
ikke var opdateret i forhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning (vist nok 2012), og HB bør derfor 
gennemarbejde egne regler i forhold til at harmonisere med DKK. Det var måske en god ide med en total 
gennemgang af klubbens vedtægter frem mod næste års generalforsamling. Der takkes for god ro og orden 
på trods af uenigheder. En generel god tone, som RKD godt kan være lidt stolte af. 

Generalforsamling afsluttet kl. 17.45 

 

 

 

______________________    ___________________________ 

Referent: Anne Marie Silau    Dirigent: Arno Mark 

 

 

 

  

 


