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        HOVEDBESTYRELSESMØDE 
Rottweiler Klubben Danmark 

D. 19.11.2018 Kl. 17.00 Fysisk Møde Fyns Rottweiler Klub  
 

INDKALDT: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Pernille 
Lasson (sekretær), Lonni Kyed (medlem), Svend Corvinius (medlem) 
Samt følgende suppleanter uden stemmeret – Rikke Johannessen, Uli Nomis. 
 

  

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 
Kommer senere 

V. Orientering fra midlertidig kasserer Balance sendt ud i går, mangler hvad der er 
sket i banken. Penge til skyldner er betalt. Mangler konto udtog fra Svend for den 
sidste måned. DKK tager 25,- pr person ved alle arrangementer. 
Medlemstilstrømning i Ishøj og Kreds 21. 
Restancemedlemmer for ca. 85.000,-  

VI. Bladet 
Indlæg vedr. GF 
 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 
a) AR – CH - Intet 
b) MT - CH - Intet 
c) BHR (UDD) – HF – BHU møde (DKK) med de øvrige racer, gennemgik det 

nye prøveprogram og spørgsmål hertil. Man må nu springer imellem 
sporprogrammerne FH1 og FH2. Der er bestilt nye brugsprogramhæfter.  
Doper man klubben ønsker samarbejde, evt. lave et figurantarrangement og 
træningsweekend arrangement sammen. 
Ipo prøver inden for alle racer i DK er faldende. 
Feltsøg kan nu tages selvstændig. 
Det overvejes om der skal afholdes figurant kurser. 
VM udtagelse afholdt i Ishøj 
VM udtagelse 28.-29. April falder sammen med GF og skal forsøges flyttet. 

d) Opdræt – CH – I morgen bliver forslagsliste til opdrætterudvalget sendt ud til 
udvalg før det sendes til HB. 
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e) Arbejdsgruppen MT – CH – 1. udgave af kalender lavet og kommer i morgen. 
Avlskåringer 2019, forår på Fyn, August i Skive. Blandet UHM og AK 
arrangement 
Facebook tilmelding AK/UHM skal tages op til drøftelse 

f) EU –  LK – Referat fra sidste EU møde, Klubchampionat, skal have Excellent 
og CK skal maks kunne vandre til 2. pladsen. Godkendt af HB 
Diplomer kan sendes pr. mail, hvis folk ikke får dem med hjem fra 
udstillingerne 
Indkøb af pokaler fælles, skal tages op på fællesmøde til kredsene 
Hovedudstilling afholdes under IFR 
DKK mail vedr. dommerønsker, Uli laver forslag til december møde, må 
gerne være europæiske dommer, ikke nødvendigvis danske – UN 
Tanja er ved at lære lidt om hundeweb 
Årets hunde skal slåes op på hjemmesiden, evt. have en side UN/PL 
Eksteriørbeskriver Uli finder nye 

g) IFR – CH - Intet 
h) Lokalforeninger – SC – Intet 

VIII. Sager til behandling 
a) Svend har valgt at trække sig som kasserer. Svend trækker sig – officielt inden 

næste generalforsamling. Indtil da varetages kassererposten af HB – ny 
acceptprocedure i bank. Bestyrelsen søger en ny kasserer til næste GF/valg. 
Svend deltager ikke i møder frem til GF. 

b) Kr. 500,- fra Anne Grethe har klage 2017 HF undersøger videre med kreds 21. 
c) Mail Svend og Anne Grethe Corvinius. De har svaret på appel fra Pernille, 

bestyrelsen har læst appel og svar og den sag er ude..? 
d) Nye DKK regler vedr. Kredse – HF. Hvad kan lokal kredsene, de kan løse i 

mindelighed, men kan ikke udgive sanktioner. Der kommer nye regler om 
hvad kredsene kan og hvad klubben kan, bliver godkendt til repræsentantskab 
2019, dvs. i 2020 kan det lægges ind i mønstervedtægterne. I DAG kan 
Kredsene ikke give advarsler, karantæne eller smide medlemmer ud.  

e) Kreds 21 – HF. Det ligger hos kredsen selv, men de har lov til at rådføre sig 
med HB. 

f) Hvad forventes der af HB bestyrelse internt? – HF – Forretningsorden som 
underskrives, er gået i glemmebogen, skal fornyes og opfriskes -  Skal lægges 
på hjemmesiden - HF 

g) Jobfordeling udvalg, hvad kræves der af kontaktperson, udvalg og HB - HF 
h) Fællesmøde 27.01.2019 Dagsorden til fællesmøde kommer senere CH 
i) Opdræt/Dommerseminar 26.01.2019 
j) GF 28.04.2019 Sted – Uli bestiller lokale Korsør – Uli tjekker dato 
k) Ikke Rottweiler til hundetræning, kan de afvises? HF. Vedtægterne siger at 

hundene skal være rottweiler, når de ikke er på hvalpeholdet. Andre racer er 
ikke dækket under rottweiler forsikringen hos DKK, med mindre de er 
medlem. Evt. løsning, oprettet et medlemskab som hedder selvtræner. 
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IX. Fremtidige møder 
17.12.2018 kl. 17.00 – VM Møde/Kl. 18.00 Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 
14.01.2019 kl. 20.00 – Telefonmøde 
11.02.2019 kl. 20.00 – Telefonmøde 
13.03.2019 kl. 17.00 – VM Møde/Kl. 18.00 Fysisk møde Fyns Rottweilerklub 

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 
1 Hjemmeside, hvad er offentlig og hvad er ikke   HF 
2 E-mail lokalkredse       HF 
1 Vurdering af begrebet Æresmedlem      CH 
2 Ikke Rottweiler racer til træning     HF 
3 Elektronisk databehandling diplomer 
1 Race kompendium       UN/CH 
1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer   HF 
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