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HOVEDBESTYRELSESMØDE 

Rottweiler Klubben Danmark 
D. 11.02.2019 tlf. 81111213 Kl. 20.00 Telefonmøde  

D. 19.02.2019 Fysisk Møde Fyns Rottweiler Klub kl. 17.00 

 

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. 

 

FRAVÆRENDE: Svend Corvinius - Lonni Kyed (19/2) – Rikke Johannesen (19/2) 

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  

V. Orientering fra midlertidig kasserer Restanceudmelding i 2018, der er lavet en 

liste, som det foreslås sendt ud til formændene i klubben – HF formulerer brev 

Afventer bankens returmelding, så vi kan komme videre med banken og betalinger, 

adgange m.m. 

VI. Bladet 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR – CH - Udsat 

b) MT -  CH - Udsat 

c) BHR (UDD) – HF - Udsat 

d) Opdræt –CH - Udsat 

e) Arbejdsgruppen MT – CH - Udsat 

f) EU –  LK - Udsat 

g) IFR –CH - Udsat 

h) Lokalforeninger – Hvem skal være ansvarlig? 

VIII. Sager til behandling 

a) Generalforsamling – HF   

Kandidater, præsentationer lægges på hjemmesiden, støtteerklæring til CH og 

PL.  

Uli samler alt nødvendigt materiale til KK og sender.  

Stemmesedler, Pernille laver stemmesedler, med medlems nr. og navn, skjult 

stemme. Stemmesedler afleveres på GF eller sendes til Revisor – HF tjekker. 
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Stemmesedler sendes 3 uger før GF med postkvittering. 

2 pladser der skal stemmes på og 5 kandidater 

Projektor OK 

Morgenmad til HB og Kaffe/The/Kage til medlemmer, sodavand kan tilkøbes. 

Revisorsuppleant skal godkende regnskab, skal kontrolleres af bestyrelse på 

sidste møde inden GF. 

Valgblad med de forskellige kandidater, Henrik sende materiale til - PL 

b) Svend – Fortsættelse af punkter fra tlf. møde. Chokeret over Svends ønske om 

ikke at kommunikerer med HB, vi vil IKKE kommunikere med 3. person. 

Vi kan melde ud, at vi ikke kan arbejde med Svend eller omvendt.  

Vi ønsker en ekstra ordinær GF for at ekskluderer Svend og en urafstemning. 

CH sætter et par ord på.  

c) I forbindelse med klagesag, har HB undersøgt en sag vedrørende proceduren 

omkring en klage ved udstillingen i Veerst 2017, klagen er for lang tid siden 

afslået af DKK. HB’s undersøgelse af klagens procedure vil medføre, at vi 

fremover vil sætte fokus på at udstillingsansvarlige og arrangementsansvarlige 

er godt inde i de tilknyttede procedurer. HB har hermed afsluttet undersøgelsen. 

d) Facebook – ny gruppe RKD, skal være en envejskommunikation, hvor HB+sup 

er administrator UN tager sig af oprettelse 

e) DKK Raceprofil til bladet i august, hvor Rottweilere er i centrum, CH tager 

kontakt og så sætter vi navne på opgaverne tirsdag. 

1) Oprindelse, udtryk og Eksteriør – Uli 

2) Adfærd træning og aktivitet – Henrik Neumann 

3) Racen som familiehund – Lonni 

Hvert afsnit 2.-2500 ord. 

Uli skaffer billeder fra Tina 

f) Hjemmeside, front, hvad skal stå der – Vi skal være bedre til at sorterer og rydde 

op. 

g) Annoncering på RKD-hjemmeside – Vi har lavet en fejl og PL har svaret på 

mail og beklaget. 

h) Bestyrelsen vedtog Ekstraordinær Generalforsamling-uge 12 vedr. ekskludering 

af Svend fra HB. Der skal laves et valgblad, Word dokument, indkaldelse samt 

forklaring, laves som 2 siddet valgblad, afholdes i Ringsted på Garnisonen, kl. 

19.00. - PL 

Lonni Kyed har skrevet at hun ikke stemmer for ekstra ordinær GF.  

Som siddende bestyrelsesmedlem, kommunikerer Svend fortsat ikke med 

bestyrelsen. 

i) Tina Kirkegård klage. HB har modtaget og læst klage, afventer DKK 

IX. Fremtidige møder 

13.03.2019 kl. 17.00 – VM Møde/Kl. 18.00 Fysisk HB møde Fyns Rottweilerklub 

X. TO-DO-LISTE 

Prio. Indhold        Ansvar 

3 Kommunikation – politik / strategi      RJ 

1 Regler for – Rottweiler mail       HF 

1 Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber    SC/CH 
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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 

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

 

 

 

 


