
             
            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

For referatet : Carsten Henriksen  Godkendt af HB den  20.04.2016     

Referat fra 

HOVEDBESTYRELSESMØDE 

                  Rottweiler Klubben Danmark 
Den 11.04. 2016 – Telefonmøde kl. 20.00 – 81111213/11111111 

   

 

 

INDKALDT: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Svend 

Corvinius (kasserer), Britta Nørrekjær (medlem) 

   

I. Godkendelse af dagsorden 

Den fremsendte dagsorden blev godkendt 

II. Godkendelse af referat fra seneste møde 

   Referat fra 14.03.2016 er lagt på hjemmesiden og godkendt. 

III. Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance 

Navne skift i Kreds 1 – Navneskift til Gribskov Rottweilerklub er godkendt pr mail. 

Nye vedtægter for Bornholm med kommentarer er godkendt pr mail 

Logo og diplomer. Der er pr mail godkendt er et nyt logo til diplomer. 

Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling 

Der arbejdes videre med nyt IT koncept (MS 365 i cloudløsning) Det skulle være 

mere sikkert – uafhængigt af PC’rer – der skal kun bruges en browser. Servere og 

arkiv ligger i skyen og skal struktureres så den passer til RK’s organisation. Henrik 

fremkommer med en plan til godkendelse i HB inden der igangsættes noget. 

Jacob Foght har fremsendt en klage til DKK om RK’s formands optræden på 

Facebook. Han har fået et afsluttende svar fra DKK som finder tone og holdning i 

Jacobs brev uacceptabelt. 

UDD har bedt om tilskud til afholdelse af en instruktøruddannelse. HB synes det er 

godt initiativ men vil gerne vente med at give tilskud til vi har aftalt hvilket 

instruktør ”Koncept” vi skal have i RK. Sætte så HB’s to-do liste. 

BN. tager initiativ til at skaffe resultathæfter. Der skulle være nogen. Samt tager 

initiativ til at få trykt nye. 

HF afholder efter henvendelse møde BHR om nogle økonomiske transaktioner 

vedrørende deltagergebyr. 
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IV. HB sager til behandling 

 

1) Gratismedlemskaber. 

HB er forsat positiv for gratis medlemsskaber. HB brugte lidt tid på at tale om de 

præcises regler for gratis medlemskab. Henrik laver et regelsæt som kan vedtages 

i HB og offentligøres på hjemmeside. 

2) Generalforsamling:  

a) Formalia skulle være på plads – HF tager kort kontakt til KK 

b) Rettelse til love fra seneste GF er rettede i arkiv og lægges nu på 

hjemmesiden. 

c) Det praktiske sørger BN for at få endeligt på plads 

3) Mødereferat fra MT udvalg – blev behandlet. 

a) HB acceptere de personer der blev valgt til udvalget – CH skriver til MT 

b) HB stillede sig noget undrende overfor udvalget holdning til AK systerm som 

HB arbejder struktureret med.  

Ny struktur – har fået en kommentar om at UDD skal med – sættes på som en rød 

kasse – det vil sige en udførende gruppe. 

4) Nyt Ak system – HB ramme forslag er under udarbejdelse. 

 

V. Orientering fra kasserer – Regnskab – Økonomi – Medlemmer 

Kasserer – Alle adgange og formalia skulle være på plads og alle udeståender er    

betalt. 

Medlemskartotek – Efter rykkere og udsendelser har vi nu ca 300 gældende 

medlemskaber. Det har betydet en del restanceudmeldelser. Vi har ca 10 

gratismedlemskaber som skal betale i løbet af 2016 for at fortsætte 

medlemskabet. Ikke betalende medlemmer vil ikke få tilsendt stemmesedler 

og vil ikke være stemmeberettigede på en generalforsamling. 

Regnskab – er hos revisor og offentligøres i henhold til lovende. 

 

 

VI. Bladet  

Ingen bemærkninger 

 

VII. Orientering fra HB kontakt personer 

a) AR 

Kører stille og roligt. Hvalpeliste fungerer. 

Hvalpetester arrangeres. 

UHM og MT med hjælp fra arbejdsgruppen 

b) MT  

Brev om accept af udvalgsmedlemmer 

Møde om samarbejde med HB efter generalforsamling 

c) BHR 

HF holder møde med udvalget – meget snart 



             
            Hovedbestyrelsen  REFERAT 

For referatet : Carsten Henriksen  Godkendt af HB den  20.04.2016     

Henvendelse til udvalg om pokal uddeling til GF 

d) UU 

Kvittering for meget god udstilling i april 

Accept af nye diplomer med nyt logo 

e) UDD 

      Forslag om instruktøruddannelse – se behandling andet sted 

      UDD skal forsætte som et praktisk udvalg. 

f) IFR 

Vi mangler fortsat betaling i forbindelse med IFR kongres i Danmark. SC 

rykker. Vi skal betale kontingent SC betaler på baggrund af nuværende 

medlemsantal. 

 

g) Lokalforeninger 

SC forsætter sin kantakt rundtur til alle kredse. 

Vi skal have sikret at alle som træner i RK er medlemmer er hovedklubben 

SC undersøger forsikringsmæssig dækning af figurant på træningspladser. 

     

VIII. Fremtidige møder 

 30.04.2016 kl. 10.00 – Møde før Generalforsamling + møde efter 

 09.05.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro) – Ny bestyrelse 

 21.06.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111) 

 22.08.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111) 

 26.09.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)  

 24.10.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111) 

 21.11.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / 11111111) 

 12.12.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro) 

 

TO-DO LISTE: 
Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber 

Nyt logo – ved lejlighed 

Instruktøruddannelse (Mål og praktik) 

Regelsæt for gratismedlemskaber 

Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer 

Kalender stuktur på hjemmesiden 

 

  


