
Referat HB møde 24/11 2019 (telefonmøde) 

Deltagere: fuldtallig HB 

 

Dagsorden: gennemgang af TO-DO listen og fordeling af opgaver. 

• Indkaldelse til generalforsamling 
o Carsten og Henrik F udarbejder valgblad til hjemmesiden og Carsten undersøger om 

det kan nå med i december bladet.  
 

• Bookning af lokaler til GF 
o Henrik N booker lokaler på Fyn 

• Ordstyrer og referent 
o Henrik F taler med KK og finder om nødvendigt en anden fra DKK 
o Henrik N taler med Bente om hun vil skrive referat 

• Budget for 2020 
o Udvalgene udarbejder budgetforslag til førstkommende møde. (3/12) 

• Ny kørsels blanket 
o Er klar og skal på hjemmesiden 

• Regler for udbetaling til private 
o Henrik F gennemgår dette på næste møde 

• Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber 
o Carsten har oplæg klar  

• Regler for – Rottweiler mail 
o Trine udarbejder et oplæg til næste møde 

• Hjemmeside, hvad er offentlig og hvad er ikke? 
o Behandles på første møde i 2020 

• Gennemgå hjemmeside for data 
o Løbende, men hjemmesiden gennemgås på første møde 2020 

• Lukning af kreds 20 
o Henrik N skriver til kredsen med vejledning.  

• Samarbejde med kreds 21 
o Carsten har stadig ansvaret for dette 

• Oprettelse af 2 nye kredse 
o Henrik N skriver til de der har henvendt sig  

• Sammenlægning af 2 kredse 
o Henrik N, graver i hvad henvendelsen drejede sig om.  

• klage fra medlem på Fyn om tilsvining på sociale medier 
o Behandles på mødet 3/12 

• Nye medlemmer til BHR 
o Henrik N har fået en henvendelse, dette behandles på næste møde. 

• Nye medlemmer til UU/EU 
o Michael Jepsen er ny formand for udstillingsudvalget 

• Hvordan øger vi deltagerantallet ved udstillinger og andre arrangementer  



o Første møde 2020 
• Set-up for hvalpetest. 

o Første møde 2020 
• Jule udstilling,  

o Er på plads Michael J. har styr på dette.  
• Evt 

o Intet.  
 

 
 
 
 

 

 


