
HB møde d. 6/10 kl. 20,00 

 

Punkter til gennemgang:  

• Godkendelse af dagsordenen 

• Godkendt 

• Godkendelse af referat fra sidste HB-møde.  

• Godkendt 

• Godkendelse af beslutninger på mailkorrespondancen.  

• Intet 

• Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  

• Intet  

• Regnskab og økonomi.  

• Regnskabet er ved at være færdigt, der mangler bilag fra VM og et par andre 
småting. Det forventes færdigt inden for 14 dage.  

• AR  

• UHM, eksteriør beskrivelse eller udstilling?  
o Henrik F, argumenterer for at spørge DKK om vi kan vende tilbage 

til at en VG på udstilling da man kan tage UHM i en anden klub og 
få avlsgodkendelse selvom hunden har diskvalificerende fejl. 
Samtidig vil RKD spare penge til en dommer ved hvert 
arrangement  

o HB drøfter fordele og ulemper Carsten argumenterer for at G kan 
være nok bare der ikke er diskvalificerende fejl 

 

• BHR/ UDD  

• Spor DM tegner fint, der er 5-6 tilmeldte allerede.  

• Lokalforeninger  

• Stevns (kreds 4) har rykket for at komme på hjemmesiden. Da de har tilgang af 
medlemmer.   

• De kredse som stadig har en mail …….@rottweiler.dk skal straks kontakte HB med 
hvilken mail der skal stå i stedet for, da vi nu i to år har haft dette på fællesmødet og 
nu påtænker at eksekverer at alle ….@rottweiler mails ud over HB vil blive lukket.     

• MT  

•  



• IFR  

• Der er møde i morgen  

• UU  

• Hvem anbefaler vi DKK bruger som dommer på udstilling  
o Carsten har skrevet til Michael som kommer med forslag 

• Vores udstillingsplan for 2021 og model  
• HF har en tanke om en ny model hvor små udstillinger giver vinderne 

adgang til hovedudstillingen  
o HB drøfter og et skriftligt oplæg sendes til Michael  

 

• IT  

•  

• Redaktionsudvalg  

•  

• To-Do listen  

• Hvem tager hvilke opgaver? 
o Henrik N tilretter listen 

• Evt.  

• Vi Skal have klarhed over gennemførelse af GF 2021 og kandidater  
• Næste møde tirsdag 20/10 kl. 20,00 på teams. Inden da sendes færdige 

udvalgsberetninger rundet til gennemlæsning så de kan debatteres på mødet. 


