
Referat for Generalforsamlingen  i Rottweilerklubben Danmark den 2. april 2017 i Tårnborg 

forsamlingshus, Korsør 

1. Valg af dirigent: 

KK Jensen valgt med klapsalver 

Referent Uli Nomis 

Rettidigt indkaldt og lovlig.  

44 stemmeberettiget til stede.  

 

2. Valg af minimum 2 stemmetællere 

Lene Søndberg 

Vibeke Jacobsen 

 

3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves. 

Dokumentation for rettidig dokumentation for kandidatur for valget 2013 til Eva Bülow er 

forespurgt på tidligere generalforsamlinger.  

 

4. Formandens beretning  

Tilsendes elektronisk 

Ulla Mogensen udnævnt til Æresmedlem for Rottweilerklubben med stor applaus. 

Redaktør:  

Mia: opfordrer kredse til at få en kontaktperson til redaktionen.  

Medlemmer må meget gerne melde ud til hende med billeder og events – også uden for klubben.  

Mia har etableret et samarbejde med hunden.dk ( DKKs medlemsblad) som bl.a.  kan bruges til 

reklame for events i klubben.  

 

Debat: 

Henrik Neumann: Digitalt blad, bladet er for lille og svært at læse digitalt, vil gerne have en bedre 

opsætning. Mia: Det har med opsætningen at gøre ikke det digitale, Henrik Fuchs: Det bliver taget 

til efterretning. 

Henrik, den nye struktur i klubben er fremragende.  

Hjemmesiden, ligner en børnetegning, for meget rod, bør være mere simplificeret. Henrik Fuchs: Vi 

søger efter en webmaster, der kan styre siden46. Vi mangler lidt resurser og mandskab. Rikke 

Johannessen: Vil forsøge at arbejde på hjemmesidens overskuelighed.  

Henrik Neumann: Redaktøren spørger til bedre annoncering på siden og reklame for 

arrangementer, og det skal sættes op i god tid og synligt.  

13/3 HB referat: vedr. punkt til best. referat: Formanden vil komme ind på straf i klubregi, Henrik 

Fuchs:  I denne klub kan man komme til at træde over, og derfor har HB en debat om, hvor hård 

straf man  skal have og hvor længe den skal vare. En klub kan give en misbilligelse eller en advarsel. 

KK berettede om forretningsgangen i forbindelse med disciplinærsager. Henrik Fuchs: Det  er i 

forbindelse med evt. udnævnelser til udvalg eller tillidsposter i klubben, at det kan have en effekt.  

       Julie Måløv savner en kennelliste på hjemmesiden.  

 



 

 

 

 

5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed.  

Spørgsmål:  Sponsorater, der er budgetteret til sponsorater, de er ikke kommet ind. Henrik Fuchs: 

De er ikke kommet ind, da der ikke var brug for dem. 

Julie Måløv, der er afskrevet ca. 25 % af medlemskaberne i forhold til 2015. 

Udvalgenes regnskaber, godkendelse for dem? Henrik Fuchs : Det er bestyrelsen, der tildeler 

økonomi, og der er Ikke et egentligt regnskab for diverse udvalg.  

Træningsweekend på hjemmeside hvorfor? Henrik Fuchs: Iforbindelse med afholdelse af trænings- 

weekenden har der været problemer med regnskabet for dette arrangement. Med hensyn til 

afregning af gebyrer har der været udbetalinger, der er over 1000,- og derved skatte berettiget. Eva 

Bülow: Hvorfor specificerer man dette arrangement? Henrik Fuchs: Der står en begrundelse på 

hjemmesiden. Oplæst og forklaret.  

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus, og dirigenten meddelte ansvarsfrihed til 

bestyrelsen for det forelagte regnskab.  

 

Budget: 

KK: Budgettet er et arbejdsredskab for HB. 

Trine: Der budgetteres med nedgang i medlemskab. Henrik Fuchs:  Gratismedlemsskaber samt pt 

mindre medlemskaber.  Svend Corvinius: Det bedste, der kan ske, er, at budgettet ikke holder, 

beløbene er sat lavt. 

Nye medlemmer får ½ års gratis medlemskab.   

Trine: Nye medlemskaber er de kommet ind? Svend Corvinius: Der er skrevet ud til alle de, der har 

skrevet, og der er svaret til alle, og de bliver oprettet i næste uge.  

Janny Møller: Der skal findes noget betalingsservice igen, så automatisk betaling kommer til at 

funke igen. Svend enig i at det skal fungere med PBS,  Regnskabssystemet kan pt ikke fungere med 

Betalingsservice.  

Jennifer: Bruger vi stadig wenkas? Det funkede på det tidspunkt.  

Carl Erik Hansen: Det funker fint – får opkrævning automatisk via pbs.  

 

6. Beretning fra de fast udvalg, der fremgår af Rottweilerklubben Danmarks love 

6.1 AR Se vedlagte fil. (Formandens Avlsrådet, Mentaltestudvalget, Opdrætter udvalget er på samme 

fil. (alle fremlagt af Henrik Fuchs) 

6.2 BHR se vedlagte fil 

Rikke Johannessen: Tak til tidligere BHR for god overlevering. BHR en del af den nye 

udvalgsstruktur. Ekspertpaneler IPO: Lenett A Jensen og Kim Andersen. Er med til arrangements- 

planlægning, DM, vi havde været hurtigt ude, men da Schæferklubben valgte efterfølgende at 

lægge i samme weekend og gav  det  lidt organisatoriske problemer. Der er løst nu. 

Samarbejde med Schæferklubben og andre klubber om mønstring af figuranter og sporfiguranter: 

Samarbejde desangående, og der er arrangeret møder med Schæferklubben om det. Arbejder på 

at få sporlægger-figuranter, så der bliver en pulje af mennesker, der kan benyttes landet over. Evt. 

afholde kurser i sporlægning til træning og konkurrence. IPO træningsweekenden 2017 på Fyn 



med VM deltagere som instruktører. Overskuddet går til VM holdets rejse til Belgien. BHR vil rigtig 

gerne være tovholder til mange ting, men vil gerne også, at lokalforeningerne byder ind.  

Mangler en holdleder til VM.  

PH ekspertpanel: Majken Kornum og Peter A Jensen, fra maj står de til rådighed med at svare på 

spørgsmål om PH. Forhøje kendskabet til rottweilere i PH.  

Rally: Opstart af rally-panel er i arbejde, så der kan komme noget mere i gang om det.  

LP Nosework er også tiltænkt et ekspertpanel og er i støbeskeen – bl.a. med træning for 

familiehundene. 

BHR har en stand med på udstillingen på Fyn. 

BHR bruger Facebook i kommunikation og bruger hjemmesiden en del. Arbejder på større 

synlighed for udvalget og kommunikationen fra og til udvalget. 

Plancher med prøver, antal. 

Pokaler uddeles til bedste resultater. 

Prøverne registreres i DKK’s klubsystem  - også tilmeldingen.  

Spørgsmål: 

Henrik Neuman:  Ved afslutning ved DM bør der lægges op til, at datoer kendes fremover. 

PH er blevet afskaffet i RKD regi, da der ikke har været mange, der var interesseret.  

Manglende fremmøde fra BHR til VM-udtagelse i Køge. Beklager der ikke var nogen. Der var 

personlig forhindring for fremmøde. 

Flere aktiviteter i RKD.  Er der mandskab nok : RJ der sker meget på IPO siden, men der mangler 

måske bredden også uden IPO. Vi skal have bredden med. Strukturen er sat op således, at BHR 

administrerer, men ekspertpanelerne er aktive og ansvarlige for, at de enkelte afdelinger er 

repræsenteret. Det er en vurderingsfase fremover, så vi kan vurdere, om der er behov for nye 

tiltag. Opfordrer til at skrive til BHR med spørgsmål.    

Henrik Neumann : Er det ikke spild af resurser at arbejde med PH? Rikke Johannessen: Der er 

forespørgsler ved programmet derfor ekspertpanelet 

Christoffer Bruce: Sponsorater til VM-holdet, ved aktiv henvendelse til klubberne om at søge 

sponsorater.  

Carl Erik Hansen: Vi blev nummer 3 ved VM i Hold.  

Helle Andersen: Holdleder, hvilke kvalifikationer skal denne holdleder have? Rikke Johannessen: 

Det ligger på hjemmesiden under BHR.  Jeg vil lægger det tydeligere op.  

Betaling af VM hold deltagelse ? BHR repræsentant ved VM? Henrik Fuchs: Der var ikke styr på 

nogen konti i IFR og da Henrik Fuchs var til stede, blev det løst deroppe. RJ vil gerne have det 

bevilget, men det kræver en godkendelse fra HB 

Lenett Jensen: Man kan vælge at spørge andre, der har kendskab til både programmet men også 

det organisatoriske. Erling har klaret det godt tidligere, men der mangler lidt mere.  

6.3 UU se vedlagte fil, Uli Nomis fremlagde  

Debat: 

Dommeropgradering ved IFR? Direkte invitation: Henrik Fuchs:  Vi kan ikke udtale os om de 

generelle dommere, disse opgraderinger er for specialisterne, seminarerne i ADRK har flere 

deltaget i. 

Bo Dahl: Datoer: Mangler tilbagemelding om dato. Henrik Fuchs: Meld ud til udvalg/HB hvis I 

mangler svar, i stedet for at holde det for jer selv ( gælder alle udvalg) 

Dommerseminar er i støbeskeen. Der skal meldes ud i meget god tid.  

6.4 MT fremlagt af Henrik Fuchs, se vedlagte fil. 

 

DEBAT: Ulla Mogensen: Rottweilere kan ikke stille til AK, men til den UMB. 



Frede Bak: Hvor kommer besk riverne fra? Schæferklubben og Hovawardklubben.  

Henrik Neuman: Kan det sammensættes separat, og tage testen en anden dag og færdiggøre 

resten en anden dag? HF det tager jeg med til AR/MT. 

Opdrætterudvalget:  Debat: 11 der ikke består testen, hvorfor har man fjernet 

stopklodserne.  

Jennifer Larsen: Forbudslisten er væk, men der er stadig trussel om at komme på 

forbudslisten.  

Ulla Mogensen: Fjernet stopklodserne, da flere hunde er dumpet på grund af fejltolkninger, 

og de forkerte hunde er røget for stopklodserne.  

Frede Bak: Testerne bør have racekendskab, da testlederne har for stor respekt for racen, og 

det giver et forkert billede, og det har tidligere kostet hunde et avlsforbud. Henrik Fuchs: I 

DKK er vi en af de få klubber, der har avlsrestriktioner, så vi er stadig med og styrer ved at få 

testen som obligatorisk.  

Ulla Mogensen: Stop klodserne har været roden til meget ondt, det har medført mange 

beskyldninger og dårlige erfaringer.  

 

7. Bekendtgørelse af valget til hovedbestyrelsen  

Pernille og Carsten opstillet uden modkandidater og er derfor valgt ind for en periode af 2 år. 

Suppleanter: Der kan vælges suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen. 

HB foreslår, og disse vælges af generalforsamlingen: 

Uli Nomis  1. suppleant   

Rikke Johannessen  2. Suppleant 

 

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant 

Janny Møller på valg og ønsker genvalg, er genvalgt med applaus. 

 Revisorsuppleant Christoffer Bruce ønsker valg og bliver valgt uden modkandidater med applaus. 

 

9. Indkomne forslag  

Ingen 

 

10. Eventuelt 

Kirsten Lillelund: Modtager tilmeldinger til ak-uhm. Hun anbefaler tilmeldinger i god tid – for at 

kunne opretholde arrangementerne. Mia vil meget gerne have billede og resultater fra ak hunde og 

oplevelser i den forbindelse til medlemsbladet. 

Trine: Svend, det er svært at få kontakt til dig i forbindelse med indmeldelse. Det er svært for 

kredsene at få nye medlemmer, hvis proceduren er for lang og svær, det er ikke ok. Svend: Tager 

det til efterretning, mener jeg er ved at være med, og de, der er skrevet til mig, bliver tilmeldt i 

denne uge efter GF som tidligere svaret til de implicerede. Beder folk om at sende mail frem for tlf. 

henvendelser. HB skal godkende nye medlemmer,  og der er svardato på 3 dage for HB’s 

godkendelse.  

Lene Søndberg: Hvorfor skal HB godkende nye medlemmer? Henrik Fuchs: Det er en HB beslutning. 

Eva Bülow: Der er ingen paragraf, der beskriver, at HB skal godkende nye medlemmer? Svend, RKD 

kan nægte en medlemsoptagelse jvf. vedtægterne, der er ingen medlemmer der er blevet afvist, et 

afvist medlem kan tage det op på en kommende generalforsamling. Eve Bülow vil gerne have 

kriterierne. KK: Det er svært at udspecificere direkte regler for afvisning.  

Carl Erik Hansen: Brugshundeklasse: FP/AK giver adgang? Uli Nomis: Animere flere til at stille til 

AK/FP. Det er med bred enighed fra diverse udvalg bag forslaget, Ulla Mogensen: Det er for at 



gavne racen og få gode danske hunde. Hunde fra udlandet kan få championater uden brugsprøver. 

det er for at støtte vores egne nationale hunde, at vi vil giver disse mulighed for at komme videre til 

titlerne. ”Brugshundene” stiller ikke i brugsklassen. Der er en del krav til en AK hund og FP, så der 

er flere dele i det, hunden skal kunne alligevel. Bo Dahl: Brugshundene skal bedømmes som 

brugshund og det er problemet. Henrik Fuchs: Netop derfor er et dommerseminar vigtigt – netop 

for at hjælpe dommerne med, hvordan de skal se på brugshundene.  

Ulla: Det er en udvikling, at der er færre og færre hunde.DDeltagerantal? Uli Nomis: Let faldende 

men ikke meget  

Henrik: Det er godt at tage FP med, da den også er adgangsgivende til brugsprøverne.  Giv det en 

chance.  

Anette Rye Lund: Generalforsamlingen 2018 – foreslår, at KK bliver dirigent igen. 

KK afslutter en god generalforsamling med god stemning og gode debatter, og det tegner på et 

godt klubår i året der kommer. Tak for god ro og orden.  

Henrik Fuchs  rundede af og takkede for en god generalforsamling. Kom gerne løbende med 

spørgsmål, hvis der er noget i vil have svar på.  

 

 


