
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB møde d. 07-05-2013 kl. 16:00. 

Sted: Humleorevej 10, 4100 Ringsted. 

 

Fremmødt: Henrik Fuchs, Carsten Henriksen, Morten Mundt og Britta Nielsen. 

Afbud: Merete Andersen 

 

1. Forretningsorden og kompetenceplan for HB. 

Godkendt og taget til efterretning. 

2. Officiel konstituering af HB. 

HB konstituerede sig ved HB-mødet i forlængelse af GF d. 14/4. 

Formand Henrik Fuchs, kontakt for UU og Pressetjenesten. 

Næstformand Carsten Henriksen, kontakt for MT. 

Kasserer Morten Mundt, kontakt for LF. 

Sekretær Britta Nielsen, kontakt for BHR/UDD og Tjenesten. 

Bestyrelsesmedlem Merete Andersen, kontakt for AR. 

3. Godkendelse af referat fra sidste HB møde. 
Er godkendt 

4. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen. 
Intet nyt siden generalforsamlingen.   

5. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.  
Formanden gennemgik indgået post.  
Fremadrettet sender formanden alt post/mails omkring de enkelte råd/udvalg videre til 
kontaktpersonerne. Den mere generelle post ligges i et arkiv, hvor alle HB-medlemmer har 
mulighed for at følge med. 

6. Klubblad, hvornår skal næste blad udkomme? 
2013 forventer vi bladet udkommer, juli, september og november/december. 

7. Regnskab og økonomi(Budget/regnskab/antal medlemmer). 
Forretningsgange er diskuteret, antal medlemskaber 624. 



8. Fællesmøder med råd og udvalg, datoer. 
HB Skypemøde 4/6, Skypemøde 5/8, Fællesmøde med råd og udvalg 7/9, Skypemøde 30/9, 
6/11 Ringsted + 9/11 fællesmøde med råd og udvalg. 

9. Orientering fra HB kontaktpersoner. 
10. AR  

AR har fået nyt medlem Rikke Johannesen.  
11. MT  

Der er orienteret om MT udvalgets opgave ved IFR. Ophavsrettigheder til MT film blev 
behandlet, der findes ingen aftale lige nu, når det er bragt på plads går vi videre med det. 

12. UU  
Udstillinger for resten af året er besat med sponsorer, IFR følger planen, men vi kunne godt 
bruge lidt flere hjælpere. Uli er trådt ud af udvalget. Udvalget har mange aktiviteter og har 
specielt i år knoklet med at få IFR på plads, et ekstra medlem vil derfor være kærkommen. 

13. BHR/UDD 
DM står for døren næste weekend og UDD har planlagt træningsweekend d. 7-9/6, alle 
pladser er udsolgt. 
De nye medlemmer i BHR og UDD skal præsenteres for de forretningsgange, der er når 
man sidder i råd og udvalg. Britta vil indkalde til et møde omkring dette. 

14. Lokalforeninger 
Morten kontakter Fyn mhp. at bedre samarbejdet. 
HB har forholdt sig til løsningen omkring verserende sager i Sydjysk. 

15. Redaktionsudvalg 
Redaktøren kontakter råd og udvalg om materiale til bladet. 

16. IT 
Inden næste møde præsenteres oplæg til den nye hjemmeside. 

17. Pressetjenesten 
Vi drøftede at få beskrevet rammerne for pressetjenesten. 

18. Emner til behandling 
Jytte og Britta gennemgår referater fra GF de sidste ti år, for at skaffe overblik over 
beslutninger. 
Vedtægter med indarbejdet rettelser sendes herefter til ekstern konsulent mhp. at få dem 
ensrettet med DKK. 

19. Referat fra GF 
Britta rykker Carolina Petersen for endeligt referat. 

20. Evt. 

 

 

 


