
Rottweilerklubben Danmark 
Specialklub under Dansk Kennel Klub 
Hovedbestyrelsen 

                                                                                                                          

Referat HB tlf. møde d. 15-09-2014 kl. 21:00. 

 

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

Deltagere på mødet: Carsten Henriksen, Morten Mundt og Merete Andersen. 

Afbud: Henrik Fuchs og Britta Nielsen. 

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

2. Godkendelse af beslutninger på mail‐korrespondancen(Status igangværende sager). 
- Vi accepterer de fremsendte tilbud, som er fremsat af udvalget omkring Scandinavian 

kulbziger/ IPO, som skal afholdes i DK år 2015. Carsten sender et svar til dem. 
- Angående kreds 21, så værdsætter vi deres positive arbejde og værdsætter deres 

ihærdige forsøg på at få klubben op at stå igen. Carsten udfærdiger et svar. 
- Poul Ejlertsen har skrevet, at han mangler åbenhed og referater på hjemmesiden. 

Carsten har svaret ham, at det vil vi blive bedre til. 
3. Orientering fra formanden, herunder orientering om indgået post.   

- Se ovenstående, taget under punkt 2. 
4. Klubblad (HB´s hjørne). 

- Morten kontakter Stine. 
5. Regnskab og økonomi (Budget/regnskab/antal medlemmer). 

- Intet nyt, vi afventer møde med klubbens revisor. 
6. Fællesmøde (kan dagsorden godkendes?). 

- Britta laver en kalender med de allerede aftalte datoer indplottet. 
7. IFR (Carsten). 

- Intet nyt. 
Orientering fra HB kontaktpersoner. 

8. AR (Merete). 
- Mentalbeskrivelses og Avlskårings arrangement i weekenden d. 6-7. sep. forløb godt 

med små til rettelser fra morgenen af. 
- Rottweilerklubben Skive står for at afholde arrangementerne d.27-28. sep. og 11-12. 

okt. på Jyllandssiden. 



- Carsten har godkendt arealerne i Skive. 
- Testen på Sjælland d. 4. okt. Afholdes ved Slagelse Hundepension. 
- Der er etableret et nyt avlsråd, som holder deres første møde d. 16. sep. 2014  
- Debat oplæg til målsætning er lagt på hjemmesiden og diskuteres også på fællesmødet 

d. 5. okt. 2014  
- Processen er i gang og nyt AK system inden generalforsamling 2015. 

9. MT. 
- Er under genetablering. 

10. UU. 
- 20-21. sep. Hovedudstilling i rottweilerklubben, afholdes i Toreby. 
- Scandinavian klubzieger/ IPO arrangementet i 2015 afholdes af Rottweilerklubben Skive 

og Midtjylland og bliver afholdt i kreds 17, Midtjylland. 
11. BHR/UDD. 

- D. 27-28. sep. afholdes der instruktørkursus med pt. 6 tilmeldte. 
- Der er givet dispensation af BHR, til at bruge de figuranter de har i Holbæk 

rottweilerklub, indtil der kommer en figurantmønstring. 
- Henrik Neuman er blevet nr. 41 ud af 122 hunde, som den eneste rottweiler til VM for 

alle racer i Sverige. 82-91-92=265 
- Der er kommet styr på tøjet til VM holdet. 
- Der har været indsamling til VM holdet via bl.a. face book og de er nu oppe på at have 

indsamlet ca. 20.000kr. 
12. Lokalforeninger. 

- Kreds 21 behandlet under punkt 2. 
13. Pressetjenesten. 

- HB har ikke hørt om nye sager siden sidste møde. 
14. Emner til behandling. 

- Aktuelle emner behandlet under mail korrespondance og indgået post. 
15. Evt. 

- Telefonmøde mandag d.29. september kl. 20.00 med forberedelse af fællesmødet. 

 

 


