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Til Kreds 21 

Den etablerede (ikke accepterede) bestyrelse 

 

16. oktober 2019 

 

Vi har modtaget jeres brev dateret den 8. oktober 2019. Vi har tidligere kvitteret for modtagelsen af dette. 

Vi betragter jeres brev som en kvittering for modtagelsen af hovedbestyrelsens brev af 24. september 2019. 

 

Som påpeget i vores brev acceptere vi ikke den etablerede bestyrelse som lovligt valgt. Dette ser vi meget 

gerne bragt i orden. 

 

Årsagen til denne holdning skal primært findes i, at man ikke, efter vores opfattelse kan kontrollere at det er 

medlemmer som er mødt op hvis man ikke er i besiddelse af den gældende medlemsliste. Hvis dette er 

tilfældet – som det er her – kan man ikke afholde en lovlig generalforsamling. 

 

Yderligere er vi usikre på indkaldelsen – ikke på grund af offentliggørelsen – men på grund af hjemmesidens 

tilgængelighed og en meget sen ændring af adressen for den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Vi synes vi har været meget præcise i vores første brev, men vil gerne præcisere at kreds 21 nu i flere 

måneder har været uden lovlig bestyrelse og derfor betragtes som sat i bero. Det er vores ønske, at den 

etablerede (ikke accepterede) bestyrelse får indkaldt til en lovlig ekstraordinær generalforsamling – således 

at alle kan komme videre med arbejdet for racen. 

 

Vi skal derfor bede om, at der inden 10 dage, senest den 25. oktober 2019 er taget skridt til at indkalde alle 

medlemmer i kredsen til generalforsamling. Sker dette ikke vil Hovedbestyrelsen offentliggøre at kredsen er 

stillet i bero og foranstalte en videreførende generalforsamling indkaldt. 

 
Vi håber snarest at modtage information om at de nødvendige handlinger er eller vil blive igangsat, samt at 
kredsen medlemmer som en følge af dette er orienterede. 
 

Venlig hilsen 

 

Rottweiler Klubben Danmark 

Hovedbestyrelsen 

 

./. Nærværende brev sendes til sekretæren for den etablerede (ikke accepterede) bestyrelse. 

     Offentliggøres samtidig Rottweiler Klubben Danmarks hjemmeside til information. 

 

 

 


