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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 21.11.2016 Telefonmøde kl. 20.00 Tlf. 81111213/25270101 

   

 

 

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. 

 

IKKE DELTAGENDE: Svend Corvinius, Britta Nørrekjær   

1) Godkendelse af dagsorden OK 

2) Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

3) Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance OK 

4) Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling 
Orientering fra DKK generelt.  

Korrespondance vedr. Træningsweekend blev drøftet, og HB ønsker snarligst 

sagen afsluttet med de bilag som mangler. HF ønsker at få et regnskab og ellers 

må vi få oplyst kontakter, til dem vi skylder penge. 

5) Orientering fra kasserer Intet 

6) AR møde, repræsentanter Onsdag kl. 18.00, BHR - Rikke, Eksteriør/UU - ?, 

Opdræt - Merethe Andersen - Ulla Mogensen kommer med på sidelinjen med sin 

erfaring, MT - Helle Rosendahl. HB -HF og CH 

7) Forslag til forventninger af HB repræsentant i udvalgene CH’s oplæg , har 

ikke fået lavet et standard kommissoriet, CH forsøger at få det klar til næste møde.  

8) Bladet CH har snakket med Mia om kalenderen, vi skal kigge på kalenderen og 

tilføje vores emner, RJ har 2 datoer. Sidste datoer fastlægges i BHR i næste uge. 

Kalenderen skal både på hjemmesiden og i bladet. 
Generalforsamling indkaldelse, kandidater, forslag m.m. BN  har styr på det. PL 

sender sidste års udgave af indkaldelse, CH tilretter det der skal offentliggøres. 

Opfordre nye til at melde sig til arbejde i HB. Pernille og Carsten er på valg.  
CH tager HB hjørnet 

 

9) Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR - Der er ikke mange hvalpe p.t. nye Avlsråd holder møde onsdag d. 23. 

november 
Ny sygdom JLPP i hundeverdenen, DKK vil ikke registrerer endnu, kan der 

arbejdes på dette. JLPP avlskrav i Tyskland ADRK. 12-15% er bærer af gen. 
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b) MT - Helle Rosendahl repræsentant. MT har tæt samarbejde med DKK, 

søndag startede DKK den store uddannelse af MT dommer, team på ca 11 

personer, de fleste har 20 års erfaring. Dette afholdes 5 gange over vinteren. 

Dette giver rigelig af personer til at gennemføre prøverne. Pilot projekt i 

DKK. Hovawart og Rottweiler skal bruge kr. 4.000,00 hver til projektet. Der 

kommer budget til Svend. 

c) BHR - Møde med DKK brugshunderåd, Ipo program med ændringer, som 

ikke bliver til noget i 2017-18. Stokkeslaget forsvinder i konkurrence 

fremadrettet indtil der kommer styr på det nye program. Frafalder i FCI VM. 

Samarbejde omkring mønstring mellem Schæfer og Rottweiler. Der er nedsat 

et panel, som deler holdninger og forholder sig til de nye regler. 
Første udtalelse i Køge, gik rigtig godt, BHR kunne desværre ikke deltage, 

hvilket måske gav skuffelse, RJ lover at dette ikke kommer til at ske igen. 
Prøver kører igennem DKK’s klubsystem, fungerer rigtig godt, hvor RJ har et 

godt samarbejde. 
Hjemmesiden fungerer ikke optimalt, så BHR’s facebook side bruges flittigt 

til info. 

d) UU -  Juleudstilling afholdt, for få deltager og stort underskud. God stemning 

og ros til deltager, personale og dommer. Der afholdes ekstra ordinært møde 

for repræsentanterne i UU tirsdag d. 22/11 

e) UDD - Er blevet til arbejdsgruppe, Svend er kontaktperson, Pia skal kontaktes 

af BHR RJ og der skal arbejdes på at finde 1-2 personer mere til gruppen. 

f) IFR - Der sker så meget, så følg med på IFR’s hjemmeside. Undersøgelse sat i 

gang af alle landes avlsrestriktioner. Der er kommet styr på 

pengene/økonomien samt uroen. IFR’s arrangementer er på plads og kommer i 

kalenderen. Skrevet med 2 tyske rottweiler klubber, som skal have et møde 

med IFR omkring optagelse. 
Spor VM for Rottweiler findes ikke, men BHR ønsker at IFR står for et 

samarbejde. Skal tages på delegeret møde, men muligt kan dette tidligst 

effektiviseres i 2018. RJ skriver kort hvad ideer og tankerne er omkring dette, 

CH tager sig efterfølgende af dette. 
VM til næste år, bliver i Belgien, er forhåndsgodkendt af tyskerne, hvorfor det 

forventes at tyskerne deltager, dette skal dog først godkendes af IFR, intet er 

besluttet endnu.  

g) Lokalforeninger - Fyns Rottweiler klub er blevet godkendt som forening og 

har søgt om midler hos Kommune og Fonder, kommune har godkendt et større 

beløb til istandsættelse af Klubhus i kraft af at klubben er blevet en forening. 

Kreds 21 kører forsat kun med en træningsplads ved Egtved. Der har været 

henvendelse om en træningsplads ved Rinkenæs, de har dog valgt at trække 

sig fra RKD regi og kører selvstændigt.   

10) Fremtidige møder 

a) 12.12.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skovkro) 
CH laver oplæg til fremtidige møder frem til general forsamlingen. 

11) TO-DO-LISTE 
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a) 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 
1 Fællesmøde       CH/PL 
3 Nyt IT System (365)      HF/CH 
1 Regler for – Rottweiler mail     HF 
2 Materiale fra UU på hjemme side – afventer Kick Off 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)   SC/RJ 
1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer  HF 
1 Kalender struktur på hjemmesiden    CH 

 

 


