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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 26.09.2017 Fysisk Møde RKD FYN kl. 17.00 

 

 

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. 

 

FRAVÆRENDE: Rikke Johannessen, Britta Nørrekjær 

   

I. Godkendelse af dagsorden OK 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde OK 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance OK 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling 
OK 

V. Orientering fra kasserer  

Projekt med bogføring af alt er på plads, ser fornuftigt ud. 

Nyt system, har haft fat i Frede, efter ferie, går det nye projekt i gang. 

AK konto, til kontrol af tilmeldinger, nulstilles efter hvert arrangement. 

VM Udtagelse, der er lavet kontrakter med folk, RJ ved med hvem og hvad. 

VI. Bladet  

Problemet er fortsat ikke løst mht. bladet på hjemmesiden, vi mangler de ændringer 

vi har købt modul til hos Network Media, så fremvisningen er beklagelig. 

Igen, det er helt fantastisk hvad Mia formår og præsterer, kæmpe ros. 

Artikel vedr. tandvisning 

Evt. lav en artikel med 2 deltager i AK. 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Årets sidste avls kåring, flot med god deltagelse, alle hunde bestod, godt 

arrangement og fine hunde. Der skal måske udarbejdes en vejledning i hvad 

der skal foregå, mere dybdegående CH 

CH er AR’s kontaktperson i HB. 

b) MT – Opgørelse køre velfungerende, MT dommere er nu forankret i DKK og 

lejes derfra. En repræsentant Helle Rosendahl repræsenterer MT i DKK. 

Fyns Rottweiler klub er godkendt til UHM, årets første AK er planlagt til 

afholdelse på Fyn. 

c) BHR (UDD) – Møde med udvalg, OPRÅB!! Mangler 1-2 aktive 

medlemmer.  

Udtagelse lige om lidt. 
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DM sidste tilmelding i spor. 22. oktober på Fyn 

Planlægning af arbejde VM 2019, arbejder på at lave et budget. Evt. 

dronevideo af Spor på stadion? 

IFR’s bestyrelse har spurgt om vi i Danmark vil afholde delegeret møde 

samtidig med VM – vi aftalte at sige ja til det. 

d) Opdræt – Intet nyt 

Mangler fortsat oplæg på JLPP 

e) Arbejdsgruppen MT – 

Gruppen virker rigtig godt, HB ønsker at den fortsætter og vil gerne udvide 

med en.  

Arrangementer koster, og det er aftalt at betale leje til udbyder fra RKD og 

ikke fra kredsen. 

f) EU –  

OPRÅB!! Mangler 1-2 personer 

Ønsker ikke at gå ind i det daglige arbejde, kun som HB kontaktperson 

Juleudstilling Nyborg, dommer er fundet og hjælper. 

Forårs udstilling Fyns RKD, dommer er booket (HF/Gunnar Nymann) 

Forslag om udstilling i forbindelse med IFR 2019 

g) IFR – Går godt, nye referat diskuteres om de skal på hjemmesiden i IFR, nogle 

syntes ikke det skal offentliggøres. 

Skema over lande som opfylder alle de krav man skal have for at blive 

medlem. IFR er en kvalitetsforening, der er medlemmer i dag som ikke 

opfylder kravene. Materialet offentliggøres i IFR i næste måned. Hvordan ser 

en Worldwide Rottweiler ud? Rottweileren er globaliseret. Der søges nye 

populationer i verdenen. 

Der skal findes en dato for hvornår vi kan indkalde danske eksteriørdommer, 

dommeraspiranter, eksteriør beskriver. Her skal diskuteres den danske 

kvalitet. CH sætter dato og indhold/indbydelse.  

VM gik godt, god stemning, ingen sure meninger. Gode sporarealer, gode 

dommer, det fungerede bare godt. En hund på wildcard, den blev kåret som 

bedste C-hund på VM selvom den ikke havde højeste point.  

h) Lokalforeninger -  

Ansøgning om oprettelse af ny Kreds Roskilde, HB har godkendt, SC 

informerer, således at de kan afholde Stiftende Generalforsamling. 

Halvdelen har afleveret vedtægter, bestyrelsesmedlemmer og referat af 

Generalforsamlingen. Dem som mangler skal aflevere nu, ellers er de ikke en 

godkendt kreds. 

VIII. Sager til behandling 

a) HB møder – Dårlig stemning/Dårlig forberedelse – Bedre forberedelse til 

møderne, irrelevante ting skal væk. Evt. et HB seminar, punkter skal kommer 

før mødet. 

b) Klagesag vedr. Disk på RKD hovedudstilling – HB Sender videre til DKK inkl. 

Uli’s samling CH 

c) Vedtægts ændring RKD Fyn – Mail fra Helle Karkov Jakobsen, SC giver svar 

d) Tandvisning, katastrofe – HF 

75% har ikke været i stand til tandvisning, Kredsene og HB har et seriøst 

problem. Det skal trænes, trænes og trænes. Gå ikke på udstilling og prøver, 
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hvis dommeren ikke kan se tænderne ordentlig. Det skal offentliggøres alle 

steder.  

e) Nyt IT System (365),  

OPRÅB!! Mangler en frivillig som IT Ansvarlig 

f) Logo – Uli, der skal sættes en konkurrence op i Bladet, hvor alle har lov til at 

byde ind med deres forslag, gevinst udloddes PL  

g) Generalforsamling 22. april i Nyborg. 

h) Christoffer B, Køge har med glade takket ja, som WEB Ansvarlig 

i) Fællesmøde mangler dato CH 

j) Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk) HF skal arbejde videre med hvordan vi 

i klubben kommer videre med hvalpe/unghunde trænings instruktør. 3 

weekender. 2 pladser pr. kreds. Er der ikke fyldt op, åbnes der for øvrige efter 

først til mølle. Opstart forår. 2 instruktører, 2 hjælpere - HB 

 

 

 

IX. Fremtidige møder 
23.10.2017 kl. 20.00 – Telefonmøde 

20.11.2017 kl. 20.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

11.12.2017 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

15.01.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

12.02.2018 kl. 20.00 – Telefonmøde 

12.03.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fjelsted Skov Kro 

 

 

X. TO-DO-LISTE 

Prio. Indhold        Ansvar 

1 Tandvisning – Skriv        HF 

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 Regler for – Rottweiler mail (365)      HF 

3 DKK medlemssystem – økonomisystem     SC/HF 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 

1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer    HF 

 


