
Mødereferat 

Deltagere: HFR, CCH, HN, SEB, TMG Dato: 30-03-2021 
Fraværende:  -  Referent: TMG 
Mødets overskrift:   HB Møde 

 

 

 

Emne: Kommentar Ansvarlig 
Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt.  

Godkendelse af referat fra 
sidste HB-møde.  
 

Godkendt og lagt på hjemmesiden.  

Godkendelse af beslutninger 
på mailkorrespondancen.  
 

Generalforsamlingen er flyttet til 6/6-2021. – Det er 
også meldt ud på hjemmesiden. 

 

Orientering fra formanden, 
herunder orientering om 
indgået post.  
 

Ikke noget.  

Regnskab og økonomi.  
 

Revisoren har fået regnskab på TEAMS. 
Det nye år er bogført op til dags dato. 
Vi mangler tilbagemelding fra enkelte kredse, så alle 
kan få udbetalt deres kontingent. 
SEB ringer til resten af kredsene. 
 
Banken accepterer ikke ”kun” en side 2 – CCH starter 
en ny runde – og sender til HN, som sender til SEB, 
som sender til TMG, som sender til HFR. 

 

AR  Ingen bemærkninger.  
BHR/ UDD  
 

Påsken i Linå med to fællestræningsdage. 
Der mangler et par arrangementer på vores liste på 
hjemmesiden i forhold til FB opslag. – HN gennemgår 
listen og får den opdateret. 

 

Lokalforeninger  
 

SEB har fået flere henvendelser vedr. medlemslister, 
HFR har udskrevet og sendt ud til dem, der har 
kontaktet kasserermailen. 
 
Anmodning om tilhørsforhold til lokalforeninger skal 
sendes til bogholderen, som flytter dem 
systemmæssigt. 

 



MT  
 

Forespørgsel : Mentaltest på Sjælland (Jesper Rondee) 
– er vi interesseret i at Jesper beholder en bane og 
vedligeholder den? 
Bestyrelsen siger OK. 

 

IFR  
 

Der er kommet et brev vedr. IGP VM – positivt tilsagn 
på at de stadig tror på en mulighed for afholdelse. 

 

UU  
 

Ingen bemærkninger.  

IT  Revisorerne gives adgang til TEAMS. 
 
E-mail skal laves om på 2-3 lokalforeninger der stadig 
bruger xxx@rottweiler.dk. – SEB kontakter dem. 
 
Fejl på HB mailen er væk. 

 

Redaktionsudvalg  
 

Mette er i gang med at opdatere hjemmesiden. 
CCH & TMG har aftalt en lille oplæring i hjemmesiden 
efter påske. 

 

To-Do listen  Listen er gennemgået og opdateret.  
Evt. HN bekræfter at forsamlingshuset har accepteret den 

nye dato 6/6-21 til GF. 
 
Næste møde planlægges til :  
Tirsdag den 13/4-21 kl. 18.30 
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