Referat af Generalforsamling i Rottweilerklubben Skive d. 17 marts 2017.
1. Valg af Dirigent.
- Martin Hasager er valgt
2. Valg af Referent.
- Merete Andersen er valgt
3. Valg af 2 stemmetællere.
- Thomas Vestergaard og Trine Dyrgaard er valgt

4. Formandens beretning: (Indsat)
Generelt har 2016 været et relativt travlt år for kredsen. Samtidigt har vores få men ellers aktive medlemmer
haft travlt med vores respektive private anliggender. Arbejde, Sygdom, Ombygning, Træning osv. Dette har
nok været en medvirkende faktor til at ”vi” har følt os lidt ophængte og knapt så forberedte på sidste års
arrangementer, som ellers. MEN ikke desto mindre har vi alligevel evnet at klare alle arrangementerne så fint
at vi har modtaget masser af roser. Ikke bare fra deltagere, men også fra dommere, hjælpere, gæster osv. Det er
så skønt at komme i Skive!
Selv om det ikke har været et decideret overskudsår, rent økonomisk, skal ingen ødelægge glæden og
stoltheden ved at få tingene til at klappe ved et større arrangement som dem vi har klaret i 2016.
Flere RKD UHM/AK og DKK udd. Arrangementer: Især tak til Merete for hendes arbejde i den forbindelse.
IPO DM blev afholdt først i Juni – Årets varmeste weekend. Et nyt og mere konkurrenceegnet koncept er
blevet afprøvet. Det fungerede helt OK, men vi havde dog håbet på lidt flere deltagere.
Et rigtig flot og hyggeligt arrangement i lidt rigeligt fantastisk vejr. God opbakning fra publikum, trods
deltagerantallet. Masser af velvillige hjælpere udefra. Store pokaler. Som ventet, ikke det store overskud. Dels
fordi forplejningen var udliciteret til Schæferhundeklubben.Vores egne medlemmer klarede sig flot. Jesper og
Maggie med en 4. plads i BpB. Trine og Haps med en 3. plads + VM udtagelse i IPO3.
SPH DM blev holdt i Oktober – I den helt anden ende af vejrskalaen. Vi fik stormvejr til de 10 deltagere fra
hhv. Jylland, Fyn og Bornholm, som dog alle tog vejret med oprejst hår.
Kredsens medlemmer var desværre lidt for udfordrede af vejret til at kunne opnå placeringer.
Limfjordsvinder 2016 - Årets nok mest udfordende arrangement. Meget store udfordringer med dommer(e),
Men vi blev reddet på stregen af Erika Stepanauskiene fra Litauen. Lidt udfordinger med UU om at få fastsat
datoen tidsnok og måske deraf det noget lavere deltagerantal end ventet, betød at det ikke just blev den redning
for årsregnskabet, som håbet. Oven i købet var der så også lidt udfordringer med pokalerne, som ikke var nået
frem i tide. Disse blev dog udleveret til en senere RKD udstilling.
Trods de ærgerlige udfordringer, har vi dog heldigvis fået mange positive tilkendegivelser fra udstillerne.
Tillykke til Merete med Limfjordsvinder Juniortæven Enya.
I Februar 2016 havde vi i øvrigt vores næsten traditionsrige ”Hjælpermiddag” på Restaurant Limfjorden i
Nykøbing. Tror vi var samlet omkring 20 mennesker. Vores skarpe medlemmer har nok bemærket at vi ikke
har haft sådant et anerkendelsesarrangement for hjælperne her i vinters. Det skal jeg dybt beklage, men
samtidig vil jeg gerne som formand slutte af med at udtrykke min dybeste taknemmelighed og ros til alle de
medlemmer fra RK Skive, fra Schæferhundeklubben og udefrakommende, som har været med til at spille på
klaveret i 2016 – TAK!

5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab.
- Regnskabet godkendt.
6. Indkomne forslag.
- Vi har i RK31 indstillet Ulla Ragnhild Mogensen til at blive Æresmedlem i Rottweilerklubben
Danmark på grund af hendes mangeårige store aktiv i Rottweilerklubben.
Vi har desværre ikke modtaget en bekræftelse fra HB på, at de har modtaget vores indstilling.
7. Fastsættelse af grundkontingent.
- Vi fortsætter med en pris på de 100 kr.
8.

Valg af Bestyrelsesmedlem.
- Bestyrelsen forslår Jan Thomasberg. Han bliver enstemmigt valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:
Formand: Martin Hasager
Kasserer: Jesper Qvist Svenningsen
Sekretær: Jan Thomasberg

9. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter.
- Bestyrelsen foreslår genvalg af Rikke Bruun Pedersen og Ulla Mogensen.
1. suppleant: Rikke Bruun Pedersen
2.suppleant: Ulla Mogensen
10. Valg af Revisor og Revisorsuppleant.
- Bestyrelsen foreslår genvalg af Trine Dyrgaard.
Revisor: Trine Dyrgaard
Revisor suppleant: Boanna Frølund
11. Evt.
- Der blev foreslået følgende arrangementer:
Hygge/ træningsweekend
Udstilling i RKD, er der flere ledige?
Ringtræning
Kursus for rottweiler ejerne ” bagved skærmene”

