
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB Skype møde d. 05-08-2013 kl. 19:00. 

 

Deltagere: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Morten Mundt, Merete Andersen og Britta Nielsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste HB møde. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen. 
Sag fra DKK, HB bakker op om en stambog uden avlsret.  

3. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  
Klage fra en lokal kreds, Henrik og Britta tager sig af klagen og kontakter lokal kredsen. 
ADRK har ansøgt om, at deres medlemskab i IFR sættes i bero.   
Hundens dag, Kim som deltog sidste år, deltager igen i år. 
RKD er inviteret til dommerseminar i 2013. 

4. Klubblad, hvor langt er vi? 
Udkommer i august/september, bladet er forsinket pga. sygdom. 

5. Regnskab og økonomi. 
655 medlemskaber 

6. Fællesmøde d. 07/09. 
Sekretæren laver indkaldelse og dagsorden til fællesmødet. 

7. Orientering fra HB kontaktpersoner. 
8. AR  

AR ønsker at få mentaltest fra andre klubber, fremover skanner formanden skemaerne ind 
og sender dem til Ars HB kontakt, som videresender til AR. 
AR beslutter hvilke foldere der skal sendes ud med stambogen. 

9. MT  
Carsten laver et oplæg til fællesmødet for mt-gruppen. Vi vil planlægge et fællesmøde 
mellem AR og MT på fællesmødet. 

10. UU  
Der er sendt invitationer ud til alle medlemmer til hovedudstillingen. 
 
 



11. BHR/UDD  
UDD har ansøgt om et medlem mere og har indstillet Dennie Kristoffersen, dette er 
godkendt af HB. 
BHR består på nuværende tidspunkt af Martin Hasager og Britta Nielsen, det forventes at 
Anita Korte træder ind i BHR i nærmeste fremtid. 

12. Lokalforeninger 
HB har godkendt en ny lokal forening i Skive som kommer til at hedde kreds31. 
Mønstervedtægterne for Sydsjællands kredsen er godkendt. 

13. Redaktionsudvalg 
Punktet skal slettes ved næste møde. 

14. IT 
Demo til ny webside sendes ud til HB i august.  
I stedet for drop Box, laves der et fælles online arkiv. Dette sættes i værk samtidig med den 
nye hjemmeside. 

15. Pressetjenesten/ Tjenesten 
Carsten og Britta kontakter Terrier klubben for bedre og tættere samarbejde, da vi har 
modtaget Terrierklubbens pressemateriale. Vi vil prøve at få et møde i stand i nærmeste 
fremtid. 
Pressetjenesten vil blive aktiveret i forbindelse med kontakt til ny fødevareminister. 

16. Emner til behandling 
Hverve kampagne, tages op til fællesmødet så råd og udvalg kan komme med idéer. 

17. Referat fra GF 
Skannes ind og ligges på hjemmesiden. 

18. Evt. 

Unotel abonnement opsiges. 

 

 


