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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 12.02.2018 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 Ja 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde Ja 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance OK 

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

 

V. Orientering fra kasserer  

Forslag fra Brian Sejberg, muligt? Skal kigges på via Economic, derefter skal 

mulighederne ses på. Vi takker for forslaget og tager det med i betragtning med 

mere viden om Economic. 

Mangler at bogføre samtlige medlemmer, alle har fået lister pr. 31/12 som har bedt 

om det. 

HF/SC slår sig sammen og får regnskabet afsluttet, så det er klar til revisorer. 

 

VI. Bladet  

Bladet skal sættes op med bedre browsere. Mia bedes lave en pdf som vi skal 

arbejde på bliver lagt på hjemmesiden. 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – Intet 

b) MT – Intet 

c) BHR (UDD) – Instruktør uddannelse hvornår? Ingen dato  

Udtagelse 24. marts i Køge. Tysk dommer og figurant 

Styr på dommer til VM2019 

d) Opdræt – 1. marts mødes udvalget på fyn omkring hvalpetest m.m. 

e) Arbejdsgruppen MT – problem med at finde en teamleder til Læborg 
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f) EU – Datoer er lagt på hjemmesiden for udstillinger 2018 

Mangler 2 personer 

g) IFR – Planlægning af alle mentalbeskrivelser i Schweiz i juni. I gang med at 

lave et nyt reglement for hvad der skal til, for at blive et IFR medlem.  

Får et parti bøger fra IFR som kan bruges som gaver, HF sørger for afhentning 

i Tyskland. 

Mangler svar omkring Drone til VM, RJ sørger for et skriv og en video 

IFR konferencen (ca. 40 stk) er det de samme dage som VM, VM afsluttes 

lørdag, CH tjekker 

IFR Europe Sieger Show / 75 år RKD (Udstilling), Uli skal skrive 10 linjer 

omkring dette. 

h) Lokalforeninger – Flere kredse lever ikke op til kravene, manglende 

medlemmer, manglende referater/Generalforsamlinger. Vi forsøger med 2018 

generalforsamlingerne, og følger hårdt op på om kredsene generelt lever op til 

vedtægterne. 

VIII. Sager til behandling 

a) Klagesag – Ikke afsluttet /HF 

b) Oplæg til 2018 Budget/HF Udsat til Fysisk møde 

c) Dommerseminar – Referat næsten færdig CH 

d) Kalender 2018/HF Hvad skal der lægges i kalenderen? Alle 

hovedklubarrangementer skal være der, lokalklubber skal ikke være deri. 

DKK udstillingerne bør også være der. DKK IPO/Spor. Datoer sendes til CH, 

Lægger kendte datoer for 2019 ind også 

e) Kreds Medlemslister/HF forslag 4. gange årligt fremsendes listerne 

f) Opdatering af hjemmeside – Kontakter - Kredse/HF 

Vi har brug for en kontaktperson fra hver kreds, som vi kan henvende os til. 

RJ tager den på generalforsamlingen. 

CH efterlyser oversigt over kredsene SC/HF 

g) Store Hestedag 2018/HF Køge kredsen? 

h) Tjeneste telefonen ændres til mail/HF Der er kun ca 1. opkald i kvartalet, 

vedtaget at fremover bliver det via mail. 

i) Medlemskab afvist, HF laver et skriv til godkendelse i HB 

j) DKK sag er ikke afgjort endnu vedr. import af hund 

k) Generalforsamling 

Beretninger fra udvalg skal være sendt medio marts 

3 kandidater skal lave et skriv til Bladet 

Adresse skal oplyses fra Uli 

Ingen indkomne forslag 

KK er dirigent 

Indkaldelse til Generalforsamlingen på hjemmesiden og bladet Uli/CH 

l) Fremtidige møder, Fyns Rottweiler Klub 
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IX. Fremtidige møder -  

12.03.2018 kl. 17.00 – Fysisk møde Fyns Rottweiler Klub, Uli mad 

 

 

X. TO-DO-LISTE 

Prio. Indhold        Ansvar 

2 Facebook – ny gruppe RKD (officiel – ej til tjat)     UN 

3 Kommunikation – politik / strategi      RJ 

1 Regler for – Rottweiler mail       HF 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 

1 Nyt logo – ved lejlighed       RJ 

3 Wall of Fame på årets hund Udstilling/BHR på hjemmesiden 

2 Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk)     SC/RJ 

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

 Kommunikation / Kredse – HB 

 Opdatering af logoer 

 


