
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB møde d. 11-08-2014 kl. 15:00. 

Sted: Århus. 

 

Fremmødt: Carsten Henriksen, Merete Andersen, Morten Mundt og Britta Nielsen. 

Afbud: Henrik Fuchs 

1. Nyt fra formanden(herunder indkommet post, mail korrespondancer osv.) 

Punktet udgår. 

2. AR(UHM/MT, hvem står for hvad?) Kandidater? 

Vi har talt om nye kandidater, Carsten tager kontakt til 3 om de er interesseret. 

HB har lavet et udkast som arbejdsgrundlag til et nyt avlsråd, dette fremlægges i første omgang for 

de nye kandidater, som herefter kommer med deres forslag til hvordan de kunne tænke sig det 

fremtidige avlsarbejde skal være. Grundlaget fremlægges til fællesmødet d. 5/10. 

Resten af 2014 gennemfører vi de planlagte arrangementer efter den ”gamle” metode. Fra 2015 

forventer vi, at vi kan tage den nye metode i brug. 

D. 6/9 er der fuldt booket til UHM. D. 7/9 er der 4 på til AK og 2(2) til UHM dvs. fuldt booket.   

D. 27/9 er der fuldt booket til UHM. D. 28/9 er der fuldt booket til UHM.  

D. 4/10 er der fuldt booket til UHM.  D. 11/10 er der 6 hunde tilmeldt UHM. D. 12/10 er der fuldt 

booket til UHM. 

Merete forsøger at finde eksteriør beskrivere til ovenstående arrangementer. Carsten sørger for at 

finde mental beskrivere og figuranter til ovenstående arrangementer.  

Hvalpeklud slettes på hjemmesiden efter 3 måneder. 

Hvalpetestere: Ditte har tilbudt at være kontaktperson for hvalpetest på Sjælland, dette godkendes 

af HB. Ditte har lavet et skriv om hvalpetest, dette får Merete lagt på hjemmesiden. 

Merete har fået al AR´s materiale fra Jylland, Britta har det fra Bettina på Sjælland. 

3. LF(Sydjysk/ Midtjylland) 

 

 

 

 



4. Skandinavien klubsieger/ IPO 2015 

Skandinavien klubsieger/ IPO opfatter HB som et hovedklub arrangement. HB stiller en 

underskudsgaranti op til et endnu ikke fastsat beløb, overskud fordeles med en stor andel til 

den/de arrangerende kreds/kredse, en mindre andel går til hovedklubben, beløbet øremærkes til 

dansk deltagelse/ interesser til næste års Skandinavien klubsieger/ IPO i Norge. 

5. Skriv til hjemmesiden. 

Vi laver et skriv til hjemmesiden, hvor vi fortsætter vores kommunikation fra bladenes ledere, som 

opsummerer hvad det er vi arbejder med i HB og hvor vi gerne vil hen. 

6. BHR. 

Planlagte udtagelser: Marts i Skive, juni i Midtjylland(Skandinavien klubsieger) og DM i juli/august i 

Ishøj. 

VM-holdet: Holdet er tilmeldt, der er styr på tøjet, deltagerne aftaler selv med Jardex hvornår de 

kan prøve tøjet. Der er indkaldt til samling med holdlederen. 

7. Etik og moral 

Kort debat om et sæt Etiske retningslinjer, yderligere debat udsættes til telefonmøde i næste uge. 

8. EVT. 

 

D. 19-08-14. Supplerende telefonmøde, til HB-mødet d. 11-08-2014. 

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

Afbud: Henrik Fuchs. 

Punkt 1. Skriv til hjemmesiden: 

Pga. skriverier på diverse medier, har vi valgt at lave et skriv til hjemmesiden. Dette er godkendt af HB og 

lægges snarest på hjemmesiden. 

Punkt 2. AR 

Vi har indtil videre 2 kandidater, som har sagt ja til at være en del af AR. Derudover er der en mere, der har 

meldt sig, Carsten kontakter vedkomne, herefter vil Carsten og Merete aftale et møde med det nye AR. Når 

der ligger accept fra alle tre, kommer navnene på hjemmesiden. 

Punkt 3. Forsikring: 

Vi har gentegnet forsikringen hos DKK. 

Punkt 4. MT 

Mentaltests d. 6-7september, er stort set fuldt bemandet, der er 10 hunde til mentalbeskrivelse d. 6, d. 7 er 

der 5 AK + 3 mentalbeskrivelser. 

Mentalbeskrivelsen d. 4/10 afholdes som planlagt i Slagelse. 

 



Punkt 5, Brev til Kreds 21. 

Brev til kreds 21´s medlemmer, sendes i løbet af uge 34. 

Punkt 6, Fællesmøde. 

Britta laver et udkast til en dagsorden. 

Punkt 7, Etiske retningslinjer:  

Oplægget til de etiske retningslinjer er diskuteret og godkendt. Retningslinjerne vil snarest blive lagt på 

hjemmesiden. 

Punkt 8, Hjemmesiden: 

Britta bliver medansvarlig for hjemmesiden, således at HB selv kan lægge ting på hjemmesiden. Britta 

kontakter Stine for oplæring. 

 

 

 

 


