
Generalforsamling Rottweilerklubben Danmark. 

Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør. 

Kl. 12.00- 17.15, 14.04.2013. 

 

Formanden bød velkommen. HB foreslog Carolina Just Petersen som referant. Der var ingen andre forslag, 

og Carolina Just Petersen blev valgt. 

63 fremmødte medlemmer. 

 

Referat 

1. Valg af dirigent. 

HB foreslog Arno Mark fra DKK´s dirigentliste. Der var ikke andre i forslag. Arno Mark blev valgt.  

Arno Mark meddelte, at RKD´s vedtægter var ændret på flere punkter over de seneste år, uden DKK havde 

fået dem forelagt til godkendelse. Derfor blev regelsættet fra 2004 anvendt, som grundlag for dagens 

generalforsamling, da det var de nyeste vedtægter, som var godkendt af DKK. 

Arno Mark spurgte, om nogen havde noget at indvende mod generalforsamlingens lovlighed.  

Micael Lambertsen spurgte ind til, hvornår fristerne var for udsendelse af stemmesedler. 

Dirigenten oplyste, at det var 2 uger før GF. Michael Lambertsen og andre oplyste, at stemmesedlerne først 

var kommet ud til medlemmerne 10 dage før. 

Eva Bülow Nielsen påpegede, at den ikke var lovlig, da der ikke er blevet overholdt tidsfrister, bl.a. 

information omkring generalforsamlingen, offentliggørelse af kandidater, skulle have været senest 1 januar 

2013, regnskabet som blev offentligtgjort samme dag som selve generalforsamlingen, skulle have været i 

bladet i februar. 

Lene Søndberg synes desuden, at det var et problem, at man ikke har vidst, hvem der har stillet op til HB før 

10 dage forinden. 

HB svarede at de har været få ressourser, da de kun har været 3 i HB og også pga. påske/ferie. Samtidig har 

der også været kandidater, som havde stillet op og så trukket sig igenkandidater, så for at sikre, at det kun 

var de reelle kandidater der opstillede kom til afstemning, havde HB valgt at vente med offentliggørelsen. 

HB var godt klar over fejl i indkaldelsen til GF, men synes heller ikke at klubben skulle bruge yderligere 

penge på en ekstra ordinær GF.  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at de mange mindre procedurefejl naturligvis var en overtrædelse af 

klubbens vedtægter, som man med rimelighed kunne klandre bestyrelsen for. Da de forskellige forsinkelser 



jo ikke havde forhindret nogen i at deltage i GF, afgive deres stemme eller - bortset fra regnskabet - 

forberede sig på, hvad der skulle behandles på GF, burde det efter dirigentens vurdering ikke medføre, at 

GF blev erklæret ugyldigt og derfor ikke kunne gennemføres. 

Med hensyn til regnskabet, som først var kommet til medlemmernes kendskab samme dag, som GF holdes, 

foreslog dirigenten, at man før GF behandlede regnskabet holdt en 15 min. læsepause, så alle fik mulighed 

for at sætte sig ind i regnskabet, før det blev behandlet. 

Der blev fra salen spurgt om regnskabet var underskrevet af bestyrelse og revisor. 

Både bestyrelse og revisorerne beskræftede, at der forelå et korrekt underskrevet regnskab. 

Dirigenten spurgte dernæst om der var nogen i salen, som på det foreliggende grundlag ønskede GF 

erklæret ugyldig. Flere tilkendegav, at de blot ønskede at gøre opmærksom på de skete procedurefejl. 

Ingen ønskede GF erklæret ugyldig, hvorfor dirigenten erklærede den gyldig og GF derfor kunne fortsættes. 

Der var 63 stemmeberigtigede medlemmer tilstede. 

 

2. Valgt af stemmetællere. 

HB foreslog Karin Gjettermann Pedersen og Anita Korte. Der var ingen andre forslag, og de blev valgt. 

 

3.Protokol over seneste GF. 

Ingen krævede dette. 

 

4. Formandens beretning. 

Henrik Fuchs indledte beretningen med at fortælle at HB har haft en svær start. I løbet af den første måned 

trak Mette Holm, Eva Bülow Nielsen og Jennifer Larsen sig ud. 1 suppleant Mads Orbe og 2. suppleant Jytte 

Lund Holmgård indtrådte i bestyrelsen. Senere på året trak Mads Orbe sig. 

Der har været afholdt et fællesmøde i juni 2012. Hovedpunktet var hvordan vi fremover skulle bevare 

rottweileren som race i Danmark. Planerne er at der i fremtiden afholdes 3-4 mindre møder i stedet for et 

stormøde. 

Ved udgangen af 2011 skyldte RKD 60.000 kr væk. Vi mistede 30 medlemmer så bestyrelse har været 

meget opsat på at tjene penge ind til klubben. Vi har været nødt til at skære ned på udgifter, bl.a. er takter 

sat ned på kørepenge, og fanevagten er sat i bero. 

Der blev nedsat et sponsorudvalg. Målet var i 2012, at skaffe 250.000 kr. som skulle bruges markedsføring 

af klubben. Bl.a.folderen "Din hund, dit ansvar" som Steen Søndergård har æren for, til at vise rottweileren 

frem på "Hundens dag" i Tivoli og på Store Hestedag i Roskilde. 



Hovedfokuset har været at bevare racen i Danmark samt at fremstå som en mønsterklub. 

Der er en mentalbeskrivelsesvideo og færdselsprøvevideo på vej i 2013. Der har været en god dialog med 

DKK i løbet af 2012 omkring UHM og AK. RKD har fået ændret følgende: Hvis en hund dumper/ stoppes ved 

en UHM er der nu mulighed for efterfølgende at stille til en AK. Beståes denne, er hunden dermed 

avlvgodkendt. 

 

KOU er nu nedlagt. Steen Søndergård som sad i KOU er blevet presseansvarlig. 

Det er lykkedes at tilbagevise flere artikler omhandlende bidepisoder med rottweileren. 

Til mødet omhandlende hundeloven hos Fødevareministeren, var RKD ikke inviteret- i første gang. Efter 

henvendelse fik også vi en indbydelse.  

Steen Søndergård og Britta Nielsen deltog i dette. 

Pressetjenesten, Steen Søndergård mener at vi skal holde lav profil, lade ministeriet få arbejdsro og vente 

på deres næste udspil. 

 

Bladet har været dårligt og det indrømmer vi. Det har været svært at skaffe sponsorer til bladet da tidligere 

kontrakter ikke er blevet opfyldt. En ny hjemmeside er under opbygning så den bliver mere tidssvarende og 

nemmere at finde rundt i. 

IFR tilrettelæggelsen er i fuld gang. Besætningen af dommere til udstilling har været besværlig da IFR og 

ADRK er i konflikt. Vi har dog fundet andre dommere så der ialt er 4 dommere. 

Vi skal i fremtiden sørge for at klubben er her i morgen , racen er her i morgen og fremme relationer til 

andre. 

Vi ved godt at det kan gøres bedre. Vi har det meste af tiden kun været 3 bestyrelsesmedlemmer der altid 

har været i tidsnød. 

 

Kommentarer til beretning: 

Michael MT synes det er skuffende at han ikke er blevet oplyst om når der har været møder med DKK hvor 

han mente han skulle have deltaget eller informeret om. 

HB har orienteret til Steen Søndergård og AR. Hovedmålet var at komme i dialog med DKK omkring de 

problematikker omkring UHM og AK således det blev muligt at stille til en AK hvis UHM dumpes eller 

stoppes.  

Eva Bülow Nielsen har skrevet mails til HB men får intet svar tilbage omkring hvem der sidder i 

sponsorudvalget? 



HB kan oplyse at der sidder følgende medlemmer: Rikke Bruun Pedersen, Morten Mundt, Charlotte 

Møllerhøj , Merete Andersen, Henrik Fuchs og Klaus ???. 

Uli Nomis har desuden fået skaffet klubben en ny fodersponser. 

Eva Bülow Nielsen spurgte hvorfor det ikke er offentligtgjort. 

HB beklagede. 

Lene Søndberg kommenterede at HB gik til valg 2012, på mere åbenhed, men det mangler. Hun håbede at 

der blev arbejdet hårdere på dette så medlemmerne kan følge med i hvad der sker. 

HB lovede at blive bedre til at informere men der har manglet ressourser pga. en HB på kun 3 medlemmer. 

Nina Wennich roste HB for de mange sponserpenge der var blevet samlet ind i 2012. 

Eva Bülow Nielsen ville vide hvem der sidder i tjenesten. HB kunne oplyse at det gør: Michael Warburg, 

Steen Søndergård og Anita Korte. Steen Søndergård er den eneste i pressetjenesten. 

Henrik Neuman spurgte om Steen Søndergaard havde trukket sig fra pressetjenesten hvor HB kunne 

fortælle at Steen har holdt en pause men er tilbage og deltager 100%. 

Marianne Midjord spurgte om bladet begynder at komme ud til tiden så medlemmer har mulighed for at 

tilmelde sig kurser inden tilmeldelses fristen er overskredet. 

HB bruger meget tid på at redigere i bladet så det er derfor bladene ikke er udkommet til tiden. HB synes 

selv ikke at det køre optimalt og er ikke tilfreds med bladet som det er men lover at det nok skal blive 

bedre. 

Lene Søndberg opfordrer at HB skriver på hjemmesiden hvis bladet bliver forsinket. 

Henrik Neumann spurgte om den nye hjemmeside bliver med login og om man skal betale.  

Henrik Fuchs at det der menes er at man kan abbonnere på nyhedstjenester så man kan blive underretttet 

når der sker noget nyt på hjemmesiden. 

Poul- H Ejlertsen forventer at der bliver svaret pænt på mails fra HB men erkendte samtidig at han nok også 

skal blive bedre. Generelt skal der arbejdes på, at vi alle bliver bedre til at kommunikere ordentligt. 

Desuden mangler der åbenhed i HB og vil gerne have at man også ser selve dagsordenen fra HB møder og 

ikke kun referater. 

HB lovede at det nok skal blive bedre. 

Andre medlemmer mangler stadig svar fra mails sendt til HB og det ville HB kigge nærmere på. 

Henrik Neumann mangler også svar fra HB.  Synes godt man kunne kigge på om det er nødvendigt med 

IPOV, evt. kigge på brugchampionat og very good. Forventer at få svar på dette. HB kunne oplyse at det 

allerede er sådan nu. 



Jacob Foigt sagde at reglerne er ændret som ønsket, og det kan ses på DKK hjemmeside. 

Eva Bülow Nielsen ville vide hvorfor HB ikke vil afholde en ekstra ordinær GF, da de i HB blev reduceret til 

kun 3 medlemmer. Hvortil HB svarede, at de ikke så nogen grund til at bruge op mod 20.000 kr. til en ekstra 

ordinær GF, når der var så relativt kort tid til næste ordinære GF. Det var den væsentligste årsag. Eva Bülow 

Nielsen ville vide, om der var andre årsager. Hertil svarede HB, at de gerne ville gerne have ekstra tid til at 

sikre sig HB kandidater, således HB ikke kom til at stå i samme situation som sidste år, hvor flere 

bestyrelsesmedlemmer trak sig kort efter de var blevet valgt.  

Jacob Foigt kommenterede, at HB havde lavet den beslutning og at det har fungeret ok. 

Annette Rye Lund spurgte om HB havde informeret DKK omkring en ikke fuldtallig HB i 2012, samt skrift på 

dette, hvortil HB svarede, at det havde været drøftet telefonisk med DKK´s direktør og at det kunne 

bekræftes pr. mail, kan findes hvis det ønskes. 

Nina Wennich synes at HB har gjort det godt trods de kun 3 HB medlemmer. 

Lene Søndberg har hørt at HB har opfordret personer til at trække deres kandidatur. 

Jennifer Larsen er besiddelse af en mail, hvor en kandidat opfordres af HB til ikke at stille op og synes ikke 

at HB kan være det bekendt. Dirigenten gjorde opmærksom på, at det altid er den enkelte kandidat, som i 

sidste ende selv afgør, om de ønsker at stille op eller ej. 

HB støtter de kandidater de ser bedst egnet til en ny HB. 

Jennifer Larsen mener stadig ikke at det er ok. 

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation og ingen ønskede, at stemme imod beretningen. 

Dirigenten gjorde herefter opmærksom på, at han var blevet oplyst om, at der var medlemmer, der var 

kommet ca 10 min. for sent til GF pga. omfattende vejarbejde flere steder i jylland, og derfor var deres 

stemmesedler ikke accepteret som gyldige i indgangskontrollen. Dirigenten oplyste, at efter vedtægterne, 

skal alle stemmesedler være afleveret ved GF begyndelse, og GF var begyndt. Så iflg. vedtægterne var der 

ikke noget at gøre. Dirigenten spurgte dernæst, om GF var indstillet på at dispensere fra vedtægterne i den 

konkrete sag. Da en i forsamlingen ikke ønskede at medvirke til sådan en dispensation, valgte dirigenten at 

følge vedtægterne og afvise de 8 stemmesedler, som var for sent afleveret og dermed ugyldige. 

GF blev herefter suspenderet i ca. en halv time, og stemmetællerne, sammen med dirigenten, talte 

stemmerne til bestyrelsesvalget op. 

 

5. Kasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelse af ansvarsfrihed. 

 Regnskabet blev delt ud til alle fremmødte som fik 15 min til at gennemlæse dette, da det ikke var blevet 

offentliggjort før d. 14.04. 



Henrik Fuchs gennemgik regnskabet på bestyrelsens vegne og oplyste i den forbindelse, at der var en lille 

fejl i regnskabet omhandlende ca 1080 kr. Ingen væsentlig fejl. Regnskabet blev gennemgået. 

Generelt er det gået bedre i 2012. Vi har vendt et underskud til et lille overskud. Udvalgene har halveret 

deres udgifter, der er en stigning i medlemmer på 215,  og så er der kommet betydelige beløb ind, bl.a. en 

del sponsorater og donationer til klubben. 

Michael Lambertsen ville vide, hvor den nedlagte kreds 21 penge var blevet af og hvorfor de ikke stod i 

regnskabet. Henrik  kunne oplyse at kreds 21 har fået deres penge tilbage. Hvis der var gået mere end 6 

mdr. mellem lukning og genåbningen af kredsen var de indgået i RKD´s regnskab. 

Regnskabet skulle nu være mere pædagogisk opstillet, så det er nemmere at læse for medlemmerne. 

Lene Søndberg ville vide, hvorfor AR har en div. post der var så stor. Henrik kunne oplyse at AR bruger en 

del penge på at bespise testpersonale og gaver til dem som tak. Har dog ikke de konkrete poster med. 

Henrik synes dog ikke der er brugt mange penge på div. posten. 

En blandt medlemmerne kunne oplyse at der var blevet brugt 10.000 kr. på reperation af testbane samt 

udstyr til bane. 

Lene Søndberg ville også vide, hvor mange penge der stod på kontoen til bevarelse af Rottweileren og blev 

oplyst om der stod 3824 kr. pt. 

Henrik Neumand synes det var mærkeligt at bladet ikke kostede noget at få trykt. Det kunne oplyses at 

bladet nu bliver sponsoreret, så derfor har klubben ikke udgifter til dette. Sponsoren betaler også momsen. 

Henrik Fuchs gjorde afslutningsvis opmærksom på revisorens bemærkning omkring klubbens begrænsede 

egenkapital, hvilket betyder, at der også i det kommende år skal være fokus på at begrænse omkostninger 

og øge indtægterne fra flere medlemsskaber, og også gerne ekstra indtægter fra sponsorater m.v. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation og ingen ønskede at stemme imod regnskabet. 

 

Budget 2013. 

Der forventes øget indtægter ved bl.a. flere medlemmer. De før gratis medlemsskaber, som tilbydes 

hvalpekøbere,  bliver forhåbentligt til betalende medlemmer. Råd og udvalg har fået flere penge sat af og 

har nu en div. post på 5000 kr. hver, som de selv skal styre. 

Der kommer flere sponsorater der bl.a. skal bruges til markedsføring og IFR. 

Mette Holm ville vide om sponsoraterne der er kommet, om det er fra privat eller erhverv. 

HB kunne oplyse om at det var begge dele. Frede Bak sagde desuden at sponsorater ikke burde indgå i 

regnskabet men skulle stå som information til medlemmerne. 

Lars Holm synes BHR´s budget virker uoverskueligt. BHR har bedt om flere penge, da de også er blevet flere 

medlemmer. Lars Holm ville også vide, om det kostede 21000 kr. at lave kurser. Det gjorde det. 



Henrik Neumann spurgte hvorfor der ikke var afsat flere penge til HB da HB nu bliver fuldtalligt og nok skal 

bruge flere penge.  

Der bliver stadig sparret og HB mener godt at de kan holde sig indenfor budgettet. 

Eva Bülow Nielsen kommenterede, at det på en tidligere GF er blevet besluttet, at der skulle laves nogle 

regnskabsprincipper, som skulle nedskrives og være tilgængelig for medlemmerne. 

HB sagde at der ikke har været tid til dette. 

Frede Bach kommenterede, at det kommer til at stå i regnskabet næste år men synes heller ikke der skal 

stå mere end højst nødvendigt. Ellers bliver det for uoverskueligt. 

Michael Jeppesen synes at det virker til at være ballade for balladen skyld, at folk går op i små ting. 

Eva Bülow Nielsen mener bestemt ikke at det er små ting, når det er blevet besluttet at det skal nedskrives. 

Frede Bach mener heller ikke at det er ligegyldigt. Det har ikke været godt at det ikke er blevet gjort. 

Budgettet blev godkendt.   

 

6. Beretning fra faste udvalg, der fremgår af RKD´s love. 

 

AR. Beretning fremlagt af Kirsten Lillelund.  

Det har været et spændende år med mange arrangementer, hvor vi har set en masse dejlige rottweilere. 

Der er i 2012 blevet registreret 288 rottweilerhvalpe mod 426 året før. Det er ikke særligt mange, og det 

bevirker, at rottweileren er faldet fra en 6 plads til en 12 plads på top 20 listen.  Det skal nu nok ses i lyset 

af, at der i slutningen af 2011 var et boom af hvalpe. 

AR er nu ikke bekymrede da vi mener, at der bliver avlet det antal hvalpe der passer til efterspørgslen, det 

må være den fornemmeste opgave for enhver opdrætter, at finde gode og blivende hjem til hvalpene. 

Vi i AR, er meget glade for, at opdrætterne er begyndt at annoncere deres hvalpe på RKD´s hjemmeside, så 

vi har mulighed for at henvise til en aktuel hvalpeliste. Der er naturligvis også hvalpe, som kun annonceres 

via de  private hjemmesider, hvor klubben imidlertid ikke kan stå inde for, at oplysningerne er korrekte. 

AR vil gerne at rottweiler opdrættet skal stå for kvalitet frem for kvantitet.   

 

Hvalpetesten. 



Det er ikke så mange der benyttet sig af vores hvalpetest i 2012, men det ser allerede ud til at vende her i 

2013, da vi har været ude flere gange til nye opdrættere, men da også til vore trofaste gamle medlemmer, 

som har forstået værdien i at få hvalpene testet.  

Det er jo især spændene når hunden senere kommer til UHM test- hvor der i mange tilfælde kan ses en rød 

tråd fra hvalpetesten, så vi er ret sikre på, at vi allerede ved 8 uger kan se hvad hvalpen indeholder, alt 

afhængig af, at den har fået de rette betingelser i opvæksten.  

Det er af stor betydning at opdrætter og køber begge har mulighed for at vælge den helt rigtige hvalp til 

den enkelte families behov, så vi undgår alle disse kedelige omplaceringer.  Det er kedeligt for alle parter og 

synd for hundene, at de skal skifte hjem. Hvor nogle bliver kastebold og flytter mange gange. Det er helt 

urimeligt. 

Vi får jævnligt henvendelser fra ulykkelige hvalpekøbere  som ikke får den fornødne hjælp af deres 

opdrætter, det kan vi ikke være bekendt, det kan gøres meget bedre. 

I år har vi fået 3-4 nye testere med ud som elever, der alle udviser stor interesse for at uddanne sig til 

hvalpetestere. 

UHM-TEST. 

Der er blevet testet 106 unghunde i RKD i løbet af 2012, hvoraf 2 hunde dumpede.  Det har været 

spændende at se afkommet fra de mange parringer der er blevet lavet i de senere år, med hovedsagelig 

udenlandske hanner. 

Men vi må ikke lade UHM testen blive en sovepude, men huske på, at det kun er en MINIMUMS TEST. Der 

er nogle som tager testen i andre klubber, hvor der ikke finder eksteriørbeskrivelse sted, hvilket kan 

bevirke, at vi kan miste viden om f.eks. eksteriørfejl, f.eks. tandfejl, da hundene i dag end ikke behøve at 

være udstillede for at de må anvendes i avl.  

VI HAR DESVÆRRE ALLEREDE SET SÅDANNE TILFÆLDE. 

Samtidig gør vi opmærksom på, at 2013 er det sidste år, man kan stille en med en hund, der over 2 år. 

 

Vi vil også meget gerne opfordre til, at I stiller nogle af de fine hunde, der går rundt omkring til en rigtig 

AVLSKÅRING.  

Det er fint nok at hundene har den obligatoriske Ung hunde mentalbeskrivelse, men som navnet angiver, er 

det en mindre test for UNGHUNDE.  

Og ikke en udvidet test for voksne færdigudviklede hunde, hvor de bliver udsat for væsentlig flere 

momenter. 

 

 AVLSKÅRINGEN ER KLUBBENS OFFICIELLE AVLSREDSKAB,  



det må vi ikke glemme. 

 AR vil så kraftigt som vi overhovedet kan, opfordre til, at man stiller med sin kommende Avlshund til denne 

KÅRING, især så man kan fremvise attest på, at ens avlsmateriale opfylder de krav, man med rimelighed 

kan forvente af en avlshund. 

Vi bliver tit spurgt om hvorfor der ikke bruges flere danske hanner. Til det kan vi kun sige, at vi mangler at 

hundene kommer til Avlskåring.  AR tillader sig ikke at henvise til hunde, som vi ikke kender noget til. Ved 

en Avlskåring er der udover testen også vished for, at hunden er testet, ligner sig UHM en rottweiler, og 

den er røntgenfotograferet, og resultatet ligger  indenfor de rammer Rottweilerklubben har fastsat, ligesom 

afstamningen også har en vis betydning. 

Avlsrådet vil gerne opfordre til, at man tilmelder og AK så hurtigt som muligt, da vi så har et større overblik 

og dermed mulighed for den bedste tilrettelæggelse. Vi har hidtil været meget fleksible, men det er altså 

ikke rart, at vi dagen før skal til at ændre i listerne, så vi henstiller til, at man tilmelder sig.) 

Man kan dog komme på venteliste, da afbud forekommer og gerne mindst en måned før 

arrangementsdatoen, da der er meget papirarbejde forbundet med afvikling af testen og man må kunne 

finde ud af at tilmelde sig mindst 1 måned før, det kan vel ikke komme bag på en, at man har tænkt sig at 

parre sin hund. 

I lyset af, at hundeloven bliver revideret her i 2013, har vi planer om at revidere hele avlskåringssystemet 

ved bl.a. at se på pointsætningen fra AR. 

 

Til slut. 

Tak til ALLE som har været os behjælpelige i 2012, det er dejligt at så mange vil være med til at få tingene til 

at lykkes. 

Tak til HB, MT og Udvalg for godt samarbejde. 

 

Kommentarer til AR retning: 

 

Mads Orbe havde oplevet at der stadig var testere der var bange for rottweileren. Michael Lambertsen vil 

gerne oplyses om navn på den/de testere. 

Henrik Neumann ville vide hvordan pointsystemet i AK ændres. AR vil ændre det således at udenlandske 

hunde ikke er stillet dårligere end danske. Mener det er uretfærdigt. 

Henrik Neumann spurgte om det ville være med tilbagevirkende kraft, hvortil der blev svaret, at der bliver 

arbejdet på det. HB kunne oplyse at der først sker noget i 01.01.2014. 

Poul-H Ejlertsen spurtgte ind til hd-statuser. AR havde dem ikke med. 



Jacob Foigt: Der blev vedtaget krav om at tvungen UHM. Efter 01.01.2014 er det ikke længere muligt at 

stille sin hund til UHM, hvis den er fyldt 24 mdr. Mener der er et problem, hvis man henter en udenlandsk 

hund over 24 mdr. og vil have dispensatation til dette. Mener det blev besluttet på et møde, at det var 

muligt. AR svarede at man har indtil 2014 til at stille til UHM ellers skal man til AK for at blive avlsgodkendt.  

Henrik Neumann kunne også fortælle, at det er blevet taget op med DKK som ikke vil give dispensatation til 

dette. AR arbejde stadig på ændringer men er låst fast af DKK indtil 2014. 

 

AR beretning godkendt med akklamation. 

 

MT beretning. 

MT kunne fortælle at der i 2012 har været 20 hunde til AK. Desuden er Michael Lambertsen ved at 

indsamle data omkring UHM og AK helt tilbage fra 1987 for at kortlægge vores races mentalitet. Vi skal 

have mere nysgerrighed i vores hunde. Det mangler racen generealt. 

Omkring UHM af unghunde ser det værrer ud med nysgerrigheden. Det er selvfølgelig også yngre hunde 

men alligevel burde opdrætter vægte nysgerrigheden højere ved avlsdyr. 

I 2012 var der 123 hunde til UHM. Deraf 2-3 hunde som er dumpet. Det har ikke været på håndteringen af 

hundene, ren væsen. 

På AK er det på perletanden det går galt. Hundene har simpelthent bidt eller nappet figurenten og derfor 

dumpet.  

Der har været nogle bekymringer omkring at rigtig mange hunde vil dumpe UHM. Det har heldigvis vist sig 

at vores race generealt ligger godt og det er et lille antal der dumper. Michael vil prøve at sætte stopklods-

skemaet ind på før testede hunde for at danne sig et overblik længere tilbage. 

MT vil desuden gerne have sænket jagtlysten i hundene, således at hundene ikke bare jagter hvad som 

helst men tænker sig om, inden byttet bliver flået. Lige nu ligger fagsten lidt lavt på MB men det er kun 

godt og mener at det er vejen frem. 

Nysgerrigheden ser problematisk ud. Der er alt for mange hunde der skal have for meget hjælp. Fra 1988 

var der høj nysgerrighed men samtidig høj aggressivitet. Idag er der lav aggressivitet men også lav 

nysgerrighed. Michael Lambertsen opforderede opdrættere til at lægge meget større vægt på 

nysggerrigheden. Det er selvfølgelig ok, at hundene bliver bange ved forskrækkelse men de skal også 

selvstændig kunne tage kontakt til de elementer, der giver forskrækkelsen. Racen er til gengæld gode til at 

afreagere. 

 

Der har været nogle hunde, der har været stillet til UHM, som har været meget angste og nær var blevet 

stoppet. De bruges alligevel i avlen og det er problematisk. 



Mange medlemmer synes, at det er testerne der skal stoppe sådanne hunde, så de ikke får mulighed for at 

indgå i avlen. 

MT mener at opdrætterne burde være mere selvkritiske. 

MT´s oversigt over testskemaer og gennemsnittene bliver offentligtgjort på hjemmesiden. 

Beretningen godkendt med akklamation. 

 

BHR beretning. 

Helle viste en powerpointpræsentation, som vil blive offentliggjort via hjemmesiden. 

BHR vil gerne takke Rikke Djurhus for hendes tid i BHR. Hun fortsætter som medlem i UDD. Der er kommet 

2 nye medlemmer i BHR. Det er Martin Hasager og Kim Andersen. 

Der er også kommet nye medlemmer i UDD. Det er Stine og Heidi Nielsen. 

Lars Holm mener, at der er for få tilmeldte hunde til udtagelsesprøverne og derfor for nemt at vælge 

hundene ud til VM. Det er også for dårligt at det kun er IPO3 hunde der får en pokal og ikke IPO 1-2. 

Desuden synes han ikke at IPOV skal kunne bruges som adgang til brugshundeklassen. 

BHR mener ikke at det er noget problem. 

Lars Holm ville også vide, hvorfor der ikke bliver afholdt kurser på Fyn og han har heller ikke modtaget 

nogen mail fra HB og andre selvom han er BHR kontaktperson. 

BHR oplyser at alle kan byde ind på kurser og man skal selv forhøre sig om dette. BHR undersøger, hvorfor 

Lars Holm ikke har modtaget mails. 

 

UU beretning. 

Jacob Foigt takkede lokalforeningerne for afholdelse af de mange udstillinger. Der har været ialt 8 

udstillinger i 2012 med gennemsnitlig 58 hunde tilmeldt. 

Klubbens tiltag mht. de nye udstillingstitler er en succes. Der kommer også mange hunde fra udlandet. Vi er 

blevet mere internationale, hvilket der også er blevet arbejdet meget på. Det er med til at højne kvaliteten 

og standarden på de danske hunde. 

Der er bl.a. givet 5 klubchampionater i 2012 hvoraf 1 var udenlandsk. Det er ikke så mange, som folk ellers 

havde regnet med. 

Årets udstillingshund er Arzadon´s Tayson, som oven i købet blev stillet i vetaranklassen.  Cue Fortuna blev 

bedst i modsat køn. 



Det er ændret således, at det både er han og tæve, der får titlen årets klubvinder og at det bliver en officiel 

titel. 

Desuden vil Jacob også have fjernet kravet om AK, brugsprøve, hd og ad status, således det bare skal være 

en kendt HD/AD status. Han havde oplevet 2 tæver der gjorde det godt men ikke levede op til de 

nuværende krav. Bl.a. en med A2 og en anden der ikke var gammel nok. Mener ikke at det er rimeligt. Det 

er en eksteriørtitel og derfor burde alle kunne opnå det. 

Jytte spørger, hvorfor det ikke hedder året udstillingshund. DKK vil ikke acceptere årets udstillingshund som 

titel.  

Jacob vil desuden gerne have ændret således at alle kan stille i en avls/ opdrætterklasse med afkom uden at 

forældredyr har brugsprøver. 

Kirsten Lillelund spurgte om det var vedtaget ved GF eller i HB at UU må ændre i lovene uden at der skal 

stemmes om det. 

Annette Rye Lund mene,r at det blev vedtaget for nogle år tilbage at UU må gøre hvad de vil så længe det 

stemmer overens med DKK. Det skal findes på skrift. Det må være muligt at gå tilbage og se GF referater i 

bladene. Det er HB´s ansvar. 

Jacob ville gerne vide om Annette  havde noget til at ligge, som kunne være relevant for UU, hvortil der blev 

svaret nej. 

Lene Søndberg er bekymret over den drejning det tager mht. udstillinger. Rottweileren er en brugshund og 

det skal fastholdes, at der fortsat skal være krav til hunden og beståede brugsprøve. Jacob mener at 

klubben burde gøre som i udlandet, hvor de ikke har samme krav som Danmark. Han mener ikke, at det 

forringer racen ved at fokusere på eksteriør. Der skal stadig være en brugsprøveklasse med de samme krav 

som nu. 

Michael Lambertsen ville gerne vide, hvor alle de gamle papirer er. HB mener der ligger nogle kasser, der 

ikke er sorteret endnu. Der har været en del problemer fra de forrige år mht. at få papirer m.m. og alt var 

slettet fra computerne.  

UU står kun for eksteriørdelen. Det er det UU arbejder med. Derfor mener UU at det kan fremme 

deltagelse ved udstillingerne at slække nogle af de krav der er nu.  

Kalle Fyn spørger om man kun interesserede sig for udseende, hvortil der svares nej.  

Poul-H Ejlertsen synes det er synd, at man ikke kun bruger avlsdyr med brugsprøver. Han mener desuden at 

der skulle være en del flere flyttekasser med papirer fra tidligere år, som muligvis er forsvundet. 

Lene Søndberg er bekymret for at racen bliver opdelt i en brugslinje og en udstillingslinje. 

Jacob Foigt kommenterede at der i mange år har været disse krav. Det har ikke medført at flere hunde får 

brugsprøver. Derfor vil UU frigøre muligheden for at få bedømt eksteriør bl.a. med avlsklasse. Det er 

desuden BHR og AR der skal opretholde brugsdelen. 



Jacob kom med en idé omkring ZTP i danmark, ligesom ZTP i udlandet. Det blev ikke drøftet nærmere. 

Karsten Henriksen synes det er vigtigt RKD bliver mere international. Det betyder ikke at der ikke skal laves 

brugshunde. Som dommer har han sjældendt lyst til at give en brugshund excellent i brugsklassen. Der er 

UHM/AK til at sikre og bevare den gode mentalitet i racen. Det hele hænger sammen. Både brugs-, 

udstillings- og mentalt. 

 

Jacob har været i Barcelona. Der afholdes som bekendt IFR til maj i Danmark. Der kommer en del fra 

udlandet og UU gør alt for at det bliver godt. UU opfordrer medlemmer til at hjælpe, da der er meget der 

skal gøres og der mangler stadig frivillige. Specielt fredag, lørdag og søndag. 

Der kommer ialt 4 dommere. Det er ikke besluttet endnu hvilke dommere der skal dømme i klasserne. 

Dommerne kommer fra Holland, Schweitz, Australien og Danmark. 

Marianne Midjord synes det har været besværligt at tilmelde hunde til IFR. Jacob oplyser at IFR 

hjemmesiden kun er til de udenlandske udstillere der skal tilmelde. Danskere skal fortsat bruge hundeweb. 

 

UU beretning godkendt med akklamation. 

 

Der opfordres til at HB får gennemlæst alle vedtægterne. Således der ikke er nogen misforståelser. Hvad 

kan råd og udvalg bestemme osv. 

Dirigenten syntes, at det var en god ide, men gjorde samtidig opmærksom på, at efter de nugældende 

vedtægter, kunne HB og de enkelte udvalg faktisk godt bestemme og ændre ting. Naturligvis under ansvar 

overfor GF, men efter vedtægterne, krævede sådanne ændringer ikke nødvendigvis en egentlig GF 

godkendelse. 

 

7. Bekendtgørelse af valget til HB. 

Ialt er der afleveret 178 stemmesedler. Hvoraf kun 168 er gyldige. 

Stemmerne fordeles således mellem de enkenlte kandidater: 

Merete Andersen: 146 stemmer. ( Valgt for 2 år) 

Karsten Henriksen: 139 stemmer. ( Valgt for 2 år) 

Morten Mundt: 108 stemmer. ( Valgt for 1 år) 

Poul-H Ejlertsen: 38. ( 1. Suppleant). 

 



 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Frede Bach genopstiller og valgt uden modkandidater. 

Revisorsuppleant. HB foreslog Vilhelm V. Vedel som blev valgt ligeledes uden modkandidater. 

 

9. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen trækkede forslaget. 

Bladet kommer når der er behov for det. Der står intet i vedtægterne om, at bladet skal udkomme x-antal 

gange årligt. GF vedtaget beslutninger skal man stå fast på, så derfor skal det ikke låses fast, at bladet skal 

udkomme x-antal gange. 

Dirigenten spurget om nogen i salen ønskede at genoptage det nu trukne forslag - det var ikke tilfældet. 

 

Michael Lambertsen mener at det er blevet vedtaget på GF før, at der skal udkomme 6 blade årligt. 

HB kommenterede at der før ikke er udkommet et blad pga. økonomi. Der skal også stå noget brugbart i 

bladene.  

Lene Søndberg vil gerne vide om man så ikke kan skrive på hjemmesiden, hvis bladet bliver forsinket og 

hvornår det kommer. 

Nina Wennich vil gerne vide deadlines til bladet i god tid. Kommer på hjemmesiden. 

Kirsten Lillelund vil prøve at undersøge i gamle referater, om sådan en beslutning er blevet taget. Henrik 

Fuchs og Michael Lambertsen går i gang med at tjekke gamle kasser for RKD papirer. 

Dirigenten gjorde en sidste gang opmærksom på, at hvis ingen ønskede at genoptage bestyrelsens forslag 

medens punktet var under behandling på GF, ville der ikke blive stemt om det på GF, og der vil derfor efter 

klubbens nugældende vedtægter ikke være noget formelt krav om et bestemt antal blade pr. år. 

 

10. Evt. 

Poul-H Ejlertsen ved der tidligere er lavet en håndbog til bestyrelsesmedlemmer- vist nok i 2007. Den burde 

opdateres og gøres elektronisk tilgængelig. 

Britta Nielsen har fået at vide, at den er ophævet. 

Dirigenten opfordrer igen til at få styr på klubbens vedtægter, så der er bedre styr på sådanne ting. Vil 

gerne bistå med dette, hvis HB ønskede det. 



Annette Rye Lund synes det er besværligt, når nye medlemmer skal meldes ind også i lokalforeninger. 

HB mener hun burde have reageret på det noget før. HB oplever ikke probleme,r da der er kommet mange 

nye medlemmer. Vil kigge på det. 

 

Da der ikke var flere, som ønskede ordet til eventuelt, afsluttede dirigenten dagens GF. 

Dirigenten gentog opfordringen til at få styr på de udestående DKK godkendelser af tidligere GF-godkendte 

vedtægtsændringer, så vedtægterne kunne blive ført up to date og måske det ville være en rigtig god ide, 

at få vedtægterne skrevet fuldstændig igennem med reference til DKK´s standardvedtægter for 

specialklubber, så der kunne vedtages en helt nyt og gennemskrevet sæt vedtægter på næste års GF. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og konstaterede, at RKD, som nogen helt særligt, havde på sin 

arbejdsplan, at alle skulle blive bedre til at kommunikere i en ordentlig tone og kunne da også konstatere 

en generelt god og sober tone på dagens GF, som RKD godt kan være stolte af. Gjorde også opmærksom 

på, at RKD som alle andre hundeklubber har oplevet faldende registreringsantal og faldende indtægter på 

flere områder, men RKD er nok den eneste større hundeklub, som de seneste år har oplevet markant 

medlemsfremgang, hvilket der også er god grund til at være stolt af. 

 

Henrik Fuchs takkede dirigenten for ledelse af GF og takkede for i dag og ønskede medlemmerne god tur 

hjem. 

 

 

 

 

Referant Carolina Just Petersen 

 

 

Dirigent Arno Mark 

 

 

 


