
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB møde d. 25-01-2015 kl. 10:00 

Sted: Århus 

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

Tilstede: Henrik, Merete, Carsten og Britta. 

Afbud: Morten. 

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

2. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen. 
Forespørgsel fra DKK om stambogsføring af hund, svar er sendt. 

3. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.   
Fremover lægges, ikke personfølsom, post til HB på hjemmesiden. Henrik arbejder på 
løsningsforslag. 

4. Regnskab og økonomi. 
Regnskabet forventes færdig i februar og publiceres umiddelbart efter godkendelse i HB.  

5. IFR. 
Intet nyt. Bestyrelsen og IFR- repræsentanten koordinerer arbejdet for resten af året. 

6. Orientering fra HB kontaktpersoner. 
7. AR. 

Vi har holdt møde med repræsentant fra AR, hvor vi har talt om AR’s fremtid og visioner. 
8. MT. 

Mentaltest udvalget er på nuværende tidspunkt sat i bero. Udvalgets fremtid afventer 
oplæg fra AR. Samtidig diskuteres struktur i det fremtidige samarbejde mellem klubber 
med udvidet AK og DKK.  

9. UU. 
Intet nyt. 
 
 
 
 
 



10. BHR/UDD. 
BHR deltog i mødet, hvor de fremlagde forslag til en samarbejdsaftale, de vil udarbejde et 
forslag til en ny kontrakt til VM-deltagerne, når disse er godkendt af HB, offentliggøres de 
snarest på hjemmesiden. Der er en sponsor til VM-holdets banetøj. 

11. Lokalforeninger. 
Vi har gentagne gange forsøgt at kontakte kreds 04 pr. mail ang. kredsens fremtidige virke, 
da kredsen ikke har reageret på disse, sendes et anbefalet brev til bestyrelsen om at de 
skal kontakte os. Vi kontakter kreds 13 ang. træningstilbud. 

12. Pressetjenesten. 
Ingen pressetjeneste men et nødberedskab. Der har været nogle få sager, der er taget 
hånd om. 

13. GF 2015. 
Det praktiske er på plads. 

14. Klubblad. 
Carsten laver udkast HB’s hjørne. Henrik laver udkast til sin beretning og 
”Rottweilerklubben på fremmarch”. 

15. Emner til behandling. 
Ingen nye emner. 

16. Evt. 

Merete deltager på repræsentantskabsmødet for RKD. 


