
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 11. juni 2015  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2015, klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 
 
 
 
Tilstede: Jytte, Vilhelm, Karin, Inge og Irma  
Fraværende: Hanne og Vibeke 
Referent: Irma 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Meddelelser fra formanden, herunder orientering om modtaget og afsendt post. 

4. Gensidig orientering om forhold siden sidst. 

5. Økonomi fremlagt af kassereren. 

6. Nyt fra instruktørerne. 

7. Afslutning op til sommerferien (27. juni) 

8. Eventuelt 

 

 

 

1. Formanden bød velkommen. 
 

2. Referat underskrevet. 
 

3. Jytte har skrevet med redaktøren på bladet, Stine Rix, vedrørende Carolina, hun er ikke bleven 
slettet som kontaktperson til BHR og UU.  
 
Steen Søndergård har tilbudt at komme ud i kredsene for at holde foredrag om mentalbeskrivelsen. 
 
Randers Rottweilerklub har fået to nye mentalbeskrivere, Helle og Svend. 
 
 

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

 

Formand: Jytte Lund Holmgaard, Rigtrupvej 6, 8370 Hadsten. 

Tlf.: 86491648 / 30611200   Mail: mental@pcbox.dk. 



Vi vil gerne i klubben afholde en prøve, og følgende datoer er på tale, den 10. 17. eller 31. oktober. 
Vi kontakter Ella for at høre om hun kan være dommer. 
 

4. Forsikring, hovedklubben har tegnet forsikring gennem DKK. Det er ikke en løntabsforsikring. 
 
Jytte har hentet to muldvarpefælder på kommunen. 
 
Jytte har købt træningstøj til Mona, jakke og bukser. Hun får tøjet til vores sommerafslutning. 
 
Vi skal aflevere regnskab og referat fra generalforsamlingen til kommunen. 
Eva Thomassen fra kommunen har skrevet at regnskabet (fra generalforsamlingen) skal 
revideres, hun skal have et underskrevet regnskab og underskrevene vedtægter. 
 

5. Vilhelm gennemgik regnskab. Og vi har fin økonomi. 
 

6. Intet nyt. 
 

7. Der er træning fra kl. 9:00 til 12:00, derefter grillmad m.m. 
 
Der laves en arbejdsplan, og der hænges lister op hvor man kan skrive sig på  
til at bidrage med et eller andet.   
 

8. Prøve at finde andre steder og træne, evt. i Langå på LCH’s træningsplads. 
 
Næste møde den 20. august kl. 19:00 
 

 


