
 
 

            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

HOVEDBESTYRELSESMØDE 
Rottweiler Klubben Danmark 

Den 13.02.2017 Telefonmøde kl. 20.00  

 

 

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: Britta Nørrekjær 

 

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra senest møde OK 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance OK 

IV. Orientering fra kasserer Folk betaler løbende hver dag, der er nogle som fortsat ikke har 

betalt, de ryger ud hvis de ikke betaler. Har de tillidsposter bortfalder denne. Mangler 

informationer fra Winkas for at kunne afslutte liste over medlemslister og afregning til 

klubberne. 

 

V. Bladet Deadline for bladet, besked til Mia. Deadline søndag d. 18/2. Uli sender til 

Avlsudvalget, en artikel omkring JLPP krydret med klubbens holdning- CH. 

 

VI. Orientering fra HB kontakt personer 
 

a) AR- Intet nyt 

b) MT - Intet nyt, kører tæt samarbejde med DKK vedr. uddannelse. 

c) BHR (UDD) - Nyt PH panel, udtagelse på Bornholm måske ikke muligt, da der ikke er 

nok tilmeldinger. Godkendt med 1 figurant og 1 dommer, ønsker de at aflyse? Minimum 

3 deltager, kan også være i andre prøver. Møde fredag med BHR på Sjælland, her 

besluttes endeligt, skal udtagelser fjernes helt fremadrettet? 

d) Opdræt - Intet Nyt 

e) EU -  2 dobbeltudstillinger, maj og september, andre har desværre ikke meldt ind. 

f) IFR - Kontingent, IFR ny hjemmeside, avlsmøde, deleger møde m.m. er på plads. 

ADRK svært at se hvordan og hvornår de kommer ind i IFR igen. IFR en klub af lande 

som opfylder avlspopulationer på lige fod med Tyskland, 16 lande p.t. diskuteres i 

Serbien. Racens hjemland, Tyskland giver racestandard for FCI. 

g) Lokalforeninger - Stiftende generalforsamling i Nakskov for genaktivering af Lollands 

kredsen. Afventer medlemsliste. 

 

VII. Sager til behandling 

 



 
 

            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

a) Tilmelding til UHM, KL efterlyser, da hun har rigtig mange manuelt tilmeldte. Det kan 

ikke kører, KL må kører det indtil videre. 

b) Godkendelse af Regler for Avlsgodkendelse - Godkendt af HB 

c) Godkendelse af Eksteriør Beskriver liste - Leder efter nogle medlemmer, som                 

vil deltage i et weekendkursus for at få nye til. Kræver medlemskab af RKD, Rikke 

Brun, Britt Vinderslev og Lene Søndberg, skal ud som FØL så er de klar, hvis de er 

interesseret. 

d) Godkendelse af Kommissorium EU - Skal tilrettes af EU så det er med Fokus punkter 

som skal godkendes af AR som så sender videre til HB. 

e) Mail fra Rikke og Tina – Svar? Skal der et møde til, ja, HF ringer og spørg om hvad 

deres forventninger er nu, og hvordan vi afslutter dette nu, evt. med et møde.  

f) DKK Begynder B DM – Lokalforening Køge, tilbud til alle hunde uanset race 

g) Generalforsamling - Udvalgene sender beretninger til HB og Ordstyrer, HF har styr på 

dette. 

h) Dispensation - Avlsudvalget har sagt god for det og HB har godkendt 

i) JLPP - Opdrætterudvalget og IFR følger udviklingen nøje, HB ønsker avlsrestriktion hos 

DKK på lige fod med HD/AD. 

VIII. Fremtidige møder  

13.03.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjelsted Skov Kro) 

 

IX. 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 
1        Fællesmøde     CH/PL 
3        Nyt IT System (365)    HF/CH 
1        Regler for – Rottweiler mail    HF 
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 

 

 

 


