
             
            Hovedbestyrelsen  REFERAT 
 

 

        HOVEDBESTYRELSESMØDE 
Rottweiler Klubben Danmark 

D. 14.01.2019 Kl. 18.00 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 er nu godkendt og lægges op 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance OK 

IV. Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling 
Ishøj, HF melder retur til Ishøj om regler oplyst fra DKK JG. Kredse kan ikke sende 
folk i karantæne. 

V. Orientering fra midlertidig kasserer  
Kontingenter er udsendt, har man ikke modtaget eller finder fejl, bedes man 
henvende sig til kasserer@rottweiler.dk senest fredag d. 20/1-2019 slået op på 
hjemmesiden. 
Manglende kr. 500,- for klage af hund i kreds 21, er endnu ikke fundet, både 
nuværende og tidligere kasserer er spurgt og kender intet til dette. 
 

VI. Bladet 
Mia ønsker at trække sig efter i år og foreslår kun at udgive 3 blade i år. 
Marts, August og Okt/Nov.  
Vi efterlyser en ny redaktør, så meld endelig ind. 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 
a) AR – CH. Udgivet nyt avlsreglement 
b) MT -  CH. DKK møde i december, evaluering, den store test er godt forankret 

og fungerer nu. RK kan stadigvæk uddanne deres egne A og B figuranter samt 
testleder.  

c) BHR (UDD) – HF. VM-udtagelse over 1 dag d. 27 april i Fyns Rottweiler 
Klub, Odense, booket fra fredag, så bane kan sættes op. 
DM mangler spormarker. 
Se i øvrigt kalender på hjemmesiden.   
Instruktørkursus nr. 2 er på plads 
Rikke Johannesen trækker sig fra BHR efter VM 2019 
Prøvereglement 2019 er udkommet og kan rekvireres til kredsene 
Der skal bestilles nye resultat hæfter 

mailto:kasserer@rottweiler.dk
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d) Opdræt –CH. Intet nyt  
e) Arbejdsgruppen MT – CH. Møde afhold i arbejdsgruppen, de ønsker alle at 

fortsætte. 
Der arbejdes omkring kontrol af forsikringspapirer. De arrangementer som står 
på kalenderen, ser ud til at være i orden 

f) EU –  LK. Der har været juleudstilling og opstart i netop afsluttet weekend. I 
øvrigt se arrangementskalender. 

g) IFR –CH. Intet nyt 
h) Lokalforeninger – Der afholdes ekstraordinær Generalforsamling i kreds 21 

som en tilkendegivelse af kredsens medlemmers utilfredshed til opstilling af 
ny bestyrelse. 
 

VIII. Sager til behandling 
a) Kandidater til GF - Carsten og Pernille modtager genvalg. Modtaget 

yderligere 3 kandidater. HF ringer til KK. Trine Mågaard, Søren Elbo 
Bøgesvang, Henrik Neumann, skal annonceres på hjemmesiden. PL udbeder 
skriv fra kandidater til fremlæggelse på hjemmesiden.  
PL offentliggør de 5 kandidater på hjemmesiden i januar. 

b) Godkendelse af Kalender, godkendt og lægges op. 
c) Jobfordeling udvalg, hvad kræves der af kontaktperson, udvalg og HB. 

Udsættes til efter GF. 
d) Fællesmøde 27.01.2019 PL rykker kredsene imorgen 
e) Eksteriørseminar 26.01.2019  
f) GF 28.04.2019 Sted afventer Korsør. Uli sørger for indsamling af papirer til 

KK 
g) Mønstervedtægter skal gennemgået, sættes på to-do liste 
h) Repræsentantskabsmøde - CH 

 

IX. Fremtidige møder 
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    HF/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 
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1 Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer    HF 
2 Mønstervedtægter skal omskrives      HB 
2 Kriterier for nye medlemmer og forretningsgang    HF 
1 Dataloven, kommunikation og medlemmer     HF 
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