
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 20. august 2015  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 20. august 2015, klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 
 
 
 
Tilstede: Jytte, Vilhelm, Karin, Inge, Vibeke og Irma  
Fraværende: Hanne 
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. Opfølgning på klikkerkursus 8. august 

8. Eventuelt 

 

 

 

1. Formanden bød velkommen. 
 

2. Referat underskrevet. 
 

3. Invitation til instruktøruddannelse. Kursusforløb 10 gange, og det foregår på Sjælland. 
 
Figurantkursus foregår på Sjælland, vi har ikke nogen at sende på dette kursus. 
 
Deadline for indlæg til bladet er 23. august. 
 
 
 

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. Vi skal have på hjemmesiden, at det ikke kun er Rottweilere og racerene hunde som 
er velkommen til træning. 
Vi formulerer en tekst som kan sættes på hjemmesiden. 
 
Prøvegebyr: 150,00 kr sættes også på hjemmesiden under info. 
 
Græsslåning er stadig meget utilfredsstillende, vi forhører om de stadig vil stille en havetraktor 
til rådighed for græsslåning. 
 
Ekstern medhjælp: Lucas har lavet hjemmeside og får et gavekort på kr. 600,00 
Thormod har stillet telt m.m. til rådighed han får et gavekort på kr. 1000,00 
 
Vedrørende arrangementer, man får sine udgifter dækket for det indkøbte. 
Egenbetaling kr. 50,00 
 
Klubhuset er blevet malet. 
 
Prøven den 31. oktober: Tilmelding senest den 18. oktober. 
Mad til middag , gryderet med ris og flüte.  
Der skal være nogle hjælpere, spørge folk om de vil hjælpe. 
Lave en liste til tilmeldinger. 
 

5. Vilhelm gennemgik regnskab. Og vi har stadig fin økonomi. 
 
Jytte henter 2 gavekort i Storcenteret. 
 

6. Positivt at så mange kom til vores klikkerkursus. 
Evt. opdeling af holdet når vi er mange. 
 

7. Fortsætterkursus, der laves en aftale med Mona. 
   
 

8. Ved træning på en ny træningsplads har vi pålæg m.m. med fra vores egen klubhus. 
 
Næste møde den 19. november kl. 19:00 
 

 


