
Referat af Generalforsamlingen i Rottweilerklubben Skive d. 7/3-2014:

Martin byder som formand velkommen til alle.

1. Dirigent – Martin Hasager

Referant – Merete Andersen

2.  Kenni  Dynesen og Helle Laustsen

3. 21. august 2013 blev RKD 31 stiftet med 19 fremmødte pga. forestående udstilling i kredsen

Vi afholdte udstilling og Rallyprøver d. 5. oktober med efterfølgende rigtig god respons

Der var tilmeldt 78 hunde til udstillingen og 47 hunde til Rallyprøven.

Der var stor opbakning og hjælp fra RKD kreds 17 og fra DKK kreds 9. Og stor hjælp fra Tove 

Laustsen som sørgede for køkkenet.

Der er blevet afholdt færdselsprøve d. 14. okt. 2014 med 6 deltagende hunde som alle bestod.

Prøven blev afholdt med god hjælp fra Schæferhundeklubben kreds 31 Skive.

Formanden for Schæferhundeklubben kreds 31 Skive, har på deres generalforsamling, fortalt om 

det gode samarbejde mellem de 2 foreninger.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Jesper fremlægger regnskabet 

Der stilles spørgsmål til, hvad indtægterne fra Limfjords showet dækker.

Der stilles spørgsmål til, hvad Rottweilerklubben bruger de 30 kr. til, som betales pr. hund?

Svar: At det dækker registreringen i DKK af resultatet som hunden opnår.

Der bliver spurgt, hvor pengene pr. medlem i RKD kreds 31 er beskrevet henne?

Svar: At de først lige er kommet fra Rottweilerklubben i sidste uge, så de bliver først registreret i 

næste regnskabsår.

Spørgsmål til træningsgebyr?

Svar: Vi betaler ikke leje for klubhuset eller for pladsen, så Schæferhundeklubben kreds 31 Skive får

træningsgebyret.



Regnskabet godkendes.

5. Der er ingen indkomne forslag.

6. Martin orienterer om, at vi først vælger kandidaterne til bestyrelsen og derefter vælger suppleant 

kandidaterne.

Jesper og Martin genopstiller til bestyrelsen.

Martin og Jesper bliver genvalgt og beholder de poster de har.

Formand: Martin Hasager for 2 år

Kasserer: Jesper Q. Svenningsen for 2 år

Sekretær: Heidi Nielsen

1 suppleant: Rikke Bruun Pedersen for 1 år

2 suppleant: Gitte Lind Pedersen for 1 år

Der er 7 stemmebettigede.

7. Jacob Toftgård Christensen modtager genvalg for 1 år

Trine Dyrgaard vælges som suppleant for 1 år

8. Evt.

Medlems kontigentet i RKD 31 er fortsat 100 kr.

Ulla Mogensen siger, at vi skal passe på, at vort medlemskab af Skive ikke bliver for dyrt. Så det 

forbliver det samme som året før.

Jan Thomasberg spørger til hvordan samarbejdet mellem RKD kreds 31 og schæferhundeklubben 

kreds 31 er sat sammen?

Kenni  Dynesen spørger til medlemskab ad hensyn til hans figurantvirke i Skive?

Når der holdes kurser i RKD kreds 31, så vil de blive åbnet for alle, men Skive medlemmerne vil blive

spurgt inden der åbnes for hele landet.



Kenni  Dynesen foreslår, at der skal afholdes et kursus med Jörg Bundgarten.

Trine Dyrgaard og Helle Andersen er ved at arrangere et kursus med Johanna Nivala i lydighed. 

Adgangsbetingelse er, at man som minimum har en bestået FP.

Hvis man er interesseret i at arrangere noget gennem RKD kreds 31, så vil bestyrelsen gerne hjælpe

med de ting, der er dem muligt.

Tingene bliver arrangeret med en tovholder, som ikke nødvendigvis er et bestyrelsesmedlem, i 

kredsregi og kredsen får enten det over- eller underskud der vil forekomme.

Martin afrunder generalforsamlingen og der spises smørrebrød.

 

 


