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Kick-Off på ny udvalgsstruktur 
Rottweiler Klubben Danmark 

D. 28.09.2016 – kl. 17.00 – 21.30 på Fjelsted Skovkro 

 

FREMMØDTE HB: Carsten Henriksen (næstformand, AR og MT), Svend Corvinius (kasserer, 

Kredse og UDD), Pernille Lasson (sekretær, UU og Blad), Rikke Johannessen (Suppleant, BHR), 

Uli Nomis (Suppleant, UU). 

 

IKKE FREMMØDTE HB: Henrik Fucks (Formand, AR og Opdræt), Britta Nørrekær 

 

FREMMØDTE FRA UDVALG: Ellen Andersen (Arb.gr.27), Kirsten Lillelund (Arb.gr. 27), 

Anne Grethe Corvinius (Arb.gr. 27, Opdræt og UU), Ulla Mogensen (Arb.gr. 27 og Opdræt), 

Merete Andersen (Opdræt), Rikke Lucinde Hansen (BHR), Pia Kulmback (UDD), Helle Rosendahl 

(MB) 

 

IKKE FREMMØDTE FRA UDVALG: Janny Møller (Arb.gr. 27), Maiken Kornum (Opdræt), 

Stine Bertelsen (UU), Trine Dyrgaard (BHR), Grethe Nielsen (MB), Rikke D. Mogensen (UDD), 

Tina Mie Mortensen (UDD) 

 

1. Velkommen og indledning. CH bød velkommen 

2. Præsentation af den nye udvalgsstruktur. CH præsenterede den nye udvalgsstruktur, som er 

fremsendt til alle. 

3. Præsentation af personer i nye udvalg. Alle fremmødte præsenterede sig selv og Uli, fortalte 

kort om de enkelte personer, som ikke var fremmødte og deres baggrunde og forhold til 

Rottweilere. 

Gennemgang af ansvarsområder og opgaver for samtlige udvalg og arbejdsgrupper. CH fortalt om 

forventninger og udvalgene fik drøftet forskellige problematikker og opgaver, som nu ligger hos 

udvalgene. Det blev gjort klart, at udvalgene ikke er beslutningsdygtige, når det gælder regler, 

retningslinjer og rammer. Disse behandles sammen med deres kontaktperson, som fremlægger 

udvalgets oplæg for HB som træffer den endelige beslutning. Udvalgene skal løbende orienterer 

deres kontaktperson i HB og det foreslås at alt korrespondance i udvalgene foregår på mail, med cc. 

Kontaktperson i HB. 

4. Hvordan / hvornår konstituere udvalgene sig -> Deltager i Avlsråd. Udvalgene har 14 dage 

til at konstituere sig og vælge en repræsentant til Avlsrådet (AV). AV vil være repræsenteret 

af HF og CH fra HB, samt 1 person fra hvert udvalg. Der afholdes møde i AV d. 2. eller 16. 

november 2016, CH vender tilbage. 

OBS !! Opdrætter udvalget har fået frist til den 13.11,16 – AV mødet planlagt afholdes den 

16.11.2016 

5. Orientering fra Hovedbestyrelsen. 

a) Samarbejdsaftale med kredse. Der skal udfærdiges en fælles samarbejdsaftale med 

alle kredse for at for en enslydende aftale, samt til brug for kredsene ved evt. tilskud 

fra kommune. 

b) Møde om ny AK system. CH orienterede om det oplæg til AK system som nu skal 

debatteres i udvalgene.  

c) Nyt om MT. CH fortalte bredt om MT, regler og nye informationer fra DKK 

omkring internationale regler i FCI regi. 
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d) Fællesmøde. D. 22. januar 2017 afholdes der fællesmøde, nærmere oplysninger 

omkring sted og tid følger senere. 

6. Fælles dialog. Der blev drøftet bredt om udvalgene og deres ansvarsopgaver. På mødet blev 

det besluttet at instruktøruddannelsen skal udføres i samarbejde med BHR. 


