
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB møde d. 11.1.2013 kl. 15:00. 

Sted: Humleorevej 10, 4100 Ringsted. 

 

Fremmødt: Henrik Fuchs, Jytte Lund Holmgaard og Britta Nielsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste HB møde 
Godkendt. 

2. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen/Status igangværende sager 
Forslag om ændring i international brugschampion, er videresendt til UU og BHR. HB 
bakker op om forslaget.  

3. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post 
Gennemgået indgående mails, rent orientering. 

4. Klubblad skal udkomme februar/marts, stemmesedler skal i bladet og kandidater skal 
offentliggøres 
Deadline næste blad 4. februar, med udgivelse primo marts. 

5. Regnskab og økonomi(Budget/regnskab/antal medlemmer) 
Regnskabet er gennemgået, er ved at være klar til revision. I forbindelse med budget for 
2013, kigger vi på takster fx UHM, FP og AK. 

6. Rette klubbens love til, så de er up to date(bl.a. punktet om opstilling til HB og indkomne 
forslag, dette skal ikke længere sendes pr. post) 
Det rettes løbende inden GF. 

7. Orientering fra HB kontaktpersoner 
8. AR 

Ingen emner til HB. 
9. UU 

Se IFR. 
10. IFR World Dog Show, hvor langt er vi? 

Vi indkalder til status møde ang. IFR World Dog Show og IFR kongressen. 
11. BHR/UDD 

Datoer for samtlige arrangementer lægges i kalenderen på hjemmesiden. 



12. Lokalforeninger, Sydjysk. 
HB har gennemgået regnskabet og indkalder bestyrelsen i Sydjysk til et afklarende møde. 

13. Redaktionsudvalg 
Arbejder med oplægget til næste blad. 

14. IT 
Intet nyt. 

15. Presse Tjenesten 
Arbejder med IFR og videofilm. 

16. Tjenesten 
Der har heldigvis ikke været bidepisoder i den sidste tid. 

17. Mailkorrespondance. 
Vi har diskuteret tonen i mail korrespondancer. 

18. GF 2013, adresse og mødetidspunkt. 
Vi leder fortsat efter en adresse til en rimelig pris, da de er gået konkurs, der hvor vi var for 
to år siden. GF starter kl. 12. Råd og udvalg mødes kl. 10:00. 

19. Evt.  

Vi har besluttet at gennemgå GF referater for de sidste 3 år, for at sikre at alt er 

implementeret og ajourført. 

 

 

 


