
Stiftende generalforsamling 

”RK31 – Skive” LF under Rottweilerklubben Danmark

Onsdag den 21. august 2013 – Kl. 19.00

Jegstrupvej 10, 7800 Skive

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Foreningens hjemsted og navn.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af suppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Fastsættelse af LF kontingent.

8. Evt

Referat:

1. Dirigent er Mike, referant Trine

2. Stemmetællere: Helle og Merete

3. Forslag fra Martin; Rottweilerklubben Skive eller Skive Rottweiler Klub, Valgt ved 

håndsoprækning er Rottweilerklubben Skive, Kreds 31. Martin fremlægger aftale med 

Schæferhundeklubben kreds 31 angående leje af træningsplads og klubhus – enten ved 

at Schæferhundeklubben kan tjene på køkken eller ved at betale leje for pladsen. 

Træning foregår i samarbejde med  Schæferhundeklubben. Ulla spørger vedrørende 

klubgebyr – dette kommer under punkt 7.

4. Bestyrelsesmedlemmer vælges og herefter konstituerer bestyrelsen sig selv. Der kan 

vælges 3 eller 5 mands bestyrelse – Martin foreslår 3 mands med 2 suppleanter. Ulla 

spørger vedrørende medlemmer, der i dag står som medlem i en anden kreds – 

hvorvidt kan dette ændres pr. dd. Der meddeles kassereren i RKD at man ønsker at 



skifte kredstilhør pr. d.d. 

Opstillede: Martin Hasager, Jesper Svenningsen og forhåndsgodkendelse fra Heidi 

Nielsen, der ikke er tilstede. Alle 3 godkendes.

5. Suppleanter: Opstillede Mike Holmberg og forhåndsgodkendelse fra Rikke Bruun 

Pedersen. Godkendt.

6. Revisor: Opstillet, Jakob Toftgaard. Godkendt. Trine Dyrgaard Suppleant. 

7. Det gebyr, der betales sammen med hovedklubskontingent – Mellem Kr. 50 og 150,-. 

Martin foreslår 50,-, Merete foreslår 100,- og Pia foreslår 150,-. Martin begrunder sit 

foreslag med at flere måske vil vælge kredstilhørsforhold, hvis gebyret er lavt. 

Afstemning: 2 stemmer på 50,-, 2 stemmer på 150,- og 10 stemmer på 100,-. 100,- pr. 

år er vedtaget.

8. Martin: Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af hhv. RKD og DKK. Konstituering 

af bestyrelsen: Martin Hasager: Formand. Jesper Svenningsen: Kasserer og Heidi 

Nielsen: Sekretær. 

1. suppleant er Rikke B. Pedersen og 2. suppleant er Mike Holmberg. 

Merete: Stort arrangement 5. oktober, da kredsen har givet tilsagn om en 

klubudstilling. Samtidig afholdes rallyprøve for alle racer. Gitte spørger hvor man kan 

tilmelde sig udstilling – denne er allerede på hundeweb. Merete oplyser, at der skal 

bruges hjælpere på dagen.

Ulla: Hvordan gør man folk opmærksomme på at der er kommet en ny kreds – udover 

facebook. Skal der gøres opmærksom på det i f.eks. lokalaviser. Martin svarer, at der 

bliver lavet en hjemmeside og at bestyrelsen laver en plan for at få kredsen ud til 

offentligheden. 

Martin: Der skal laves en Brugshundekontakt og en udstillingskontakt. Merete stiller op 

som udstillingskontakt, Martin som brugshundekontakt. Disse kan ændres af 

bestyrelsen.

Mike: Hvor offentliggøres info (f.eks. referat o.l.) indtil der kommer en hjemmeside? 

Martin svarer, at der ophænges referat og henvises til facebookside. Info lægges også 

ud på RKD's hjemmeside.



Gitte: Kan nye medlemmer hjælpes til at melde sig ind i RKD? Martin svarer at dette 

selvfølgelig er en del af kredsens formålsparagraf, og at der kan udleveres www-

adresse i dag.

Merete: Så snart dommere er på plads til udstilling og rally, sættes der opslag op i 

klubhuset samt sendes info til RKD og andre kredse.

Ulla: Kan der skaffes en adresseliste (mail) til RKD medlemmer i nærområdet. Det vil 

bestyrelsen undersøge.

Mike: Gør opmærksom på grisefest 7. september i Schæferhundeklubben.

Formanden for Schæferhundeklubbens, Kreds 31 Skive: Velkommen til den nye klub – 

håber på et godt samarbejde. Klap, klap.

Pia: Hvordan ændrer eller tilføjer man tilhørsforhold. Der sendes mail til kassereren af 

RKD. 

Mødet hæves.

Antal deltagere: 19


