
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 28. marts 2015  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2015, klubhus Bøgelundvej 
 
 
Tilstede: Jytte, Vilhelm, Vibeke, Inge, Karin og Irma  
Fraværende: Hanne 
Referent: Irma 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøder. 

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. Datoer for kommende bestyrelsesmøder. 

8. Eventuelt. 

 

 

 

1. Formanden bød velkommen. 
 

2. Referat underskrevet. 
Jytte har forsøgt at få hovedklubben i tale ang. hvordan vi er forsikret ved træning, men  
hun har ikke kunnet få et svar, så hun prøver igen. 
Vi har fået svar på vi  kan hente et par muldvarpefælder, men ikke hvor vi kan få dem,  
det har Jytte ikke fået noget svar på endnu. 
 

3. Mentalbeskrivelse, Jytte bliver forespurgt dato for mentalbeskrivelse der er ingen datoer meldt ud  
på hjemmesiden eller på DKK´s side, så det er lidt svært at få sine hunde mentalbeskrevet, der er kun 
datoer i rottweilerbladet, det er avlsrådet som har opgaven med mentalbeskrivelser. 
Helle og Svend har bestået 1. del af mentalbeskriverkursus. 

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. 



 
 

4. Ingenting 
 

5. Vilhelm kom med nyt om regnskabet, siden sidste bestyrelsesmøde har vi 
fået kr. 2300.00 i træningsgebyr. 
Udgift til vedligehold af bord/bænkesæt. 
Generalforsamling, udgift på kr. 639,00 
 

6. Mona vil lave oplæg til hvalpetræningen, hjælpetrænere er Karin og Berthel. 
Nye redskaber Mona har lavet udkast til noget forskelligt som kan bruges 
I træningen. 
 

7. Datoer for møder og arrangementer: 
 
Torsdag den 11. juni: Bestyrelsesmøde. 
Lørdag den 27. juni: Afslutning op til sommerferien.  (der er stadig noget træning) 
Lørdag den 8. august: Opstart af træning efter ferien. 
Torsdag den 20. august: Bestyrelsesmøde. 
Torsdag den 19. november: Bestyrelsesmøde. 
Lørdag den 28. november: Juleafslutning. 
Tirsdag den 23 februar 2016: Bestyrelsesmøde. 
Mandag den 7. marts 2016: Generalforsamling. 
 
 

8. Referatet må komme på hjemmesiden når bestyrelsen har meldt ok 
tilbage til referent. 
 
Lørdag den 4. april er der gåtur i Fussingø skoven. Mødested er p. pladsen v. motorvejen 
afkørsel c. Vi mødes der kl. 9:00 
 
Billeder på hjemmesiden fra Hanne 
 

 


